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Tema: Trinitatis - hvad er det?
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Dødsboer og møbler afhentes gerne
Ring blot på telefon 5238 1117
Kig indenfor - der er altid kaffe på kanden!

PRÆ ST EN SKRI V ER

H v erd ag …

o g sø nd ag !

I de første vers af et kendt digt lyder det: ”Jeg holder af hverdagen. Mest af alt
holder jeg af hverdagen.”
På sin egen måde har forfatteren, Dan Turell, indkredset noget vigtigt ved disse ord
– for hverdage er dem, vi har flest af. Men hvad tænker vi egentlig om disse hverdage?
Når jeg tænker tilbage på min studietid i Aarhus, husker jeg det ikke som om hverdagene med forelæsninger og forberedelser med græsk, latin og hebraisk, var det
jeg holdt mest af - snarere weekenden og særligt søndag.
På mange arbejdspladser findes ordninger om, at arbejdstimerne fredag er færre
end de andre hverdage, for nu er det snart tid til at slippe hverdagen, at holde
weekend med frihed og fest, eller bare at gøre noget andet end arbejde.
For nogen er arbejdet og hverdagen kun et nødvendigt onde for at kunne holde
weekend og fri. En udveksling af tid for penge, for at kunne bruge penge, når man
har tid.
For nogen er hverdagen fyldt med alt for mange gøremål, således at weekenden er
både en kærkommen og nødvendig pause fra hverdagens stress og jag.
For nogen er hverdagen det daglige, det kendte, mens weekenden er det særlige.
For nogen flyder alle dage ud i et, således at ingen af ugens syv dage egentlig er
vigtigere eller bedre end andre, med mindre der sker noget særligt.
Personligt holder jeg af hverdagen, men mest af alt holder jeg af søndag. Netop
fordi søndag ikke er som alle andre dage, og alle andre dage ikke er som søndag –
ikke pga. arbejde, præsten arbejder nemlig også om søndagen. Men fordi søndag er
hviledag for Herren – altså den dag på ugen, hvor vi på en særlig måde kan og bør
anvende tiden til at sætte andet i bero og søge Gud – sådan som det sker ved gudstjenesten.
Alt afhængig af hvilken kalender eller opfattelse man har, er søndag enten sidste
eller første dag i ugen. Hvad enten det nu er det ene eller det andet, kan søndag
være eller blive til noget særligt for os – til en hviledag på ugen, hvor vi ikke tynges
af hverdagens bekymringer og byrder.
Jeg holder af hverdagen med de opgaver og udfordringer, glæder og
bekymringer, der følger med. Men jeg holder mest af søndag, for da
er det på en særlig måde tid til at høre nyt fra Gud, tid til at afslutte
og tid til at begynde på ny.
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
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T EM A

T reeni g h ed en
- Gu d er é n o g d o g tre

KNUD

Ordet treenighed rummer et tankemæssigt problem for mange mennesker. Gud er een, og dog
har han åbenbaret sig i tre personer: Gud Fader,
Gud Søn og Gud Helligånd. Det kristne gudsbegreb har siden kirkens første tid været trinitarisk.
En af kirkehistoriens store tænkere, Augustin,
havde også problemer med tanken om treenigheden. Han var biskop i Nordafrika i det 4. årh.
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H ENNI NG H A NSEN

En dag gik han langs Middelhavets kyst. Dér kom
han i snak med en lille dreng, Da Augustin spurgte nærmere til, hvad han lavede, svarede drengen:
Jeg er ved at tømme Middelhavet over i min
spand! Da tænkte Augustin: Det er egentlig det,
jeg prøver på, men hvordan skulle jeg kunne rumme den treenige Gud i mit lille hoved?”

T EM A

Sk ab eren
Den første beskrivelse af Gud i Bibelen er, at
Gud skaber af intet. Gud talte sit ord, og verden
blev til i al sin ubeskrivelige skønhed og mangfoldighed. Majestætisk, uden at forklare sin eksistens,
taler den evige Gud sit ord, og vi kan som en del
af hans skabning erkende hans overvældende
skabermagt i den natur, der omgiver os.
F rel seren
Da menneskets brud med Skaberen blev resultatet af syndefaldet, gennemførte Skaberen sin redningsaktion ved at sende sin Søn, Jesus Kristus, til
det menneske, som har brudt fællesskabet. Gud
bliver menneske i Jesus. Hele Det Nye Testamentes anliggende er at forkynde evangeliet om Kristus som verdens frelser gennem hans liv, død og
opstandelse. Det er julens og påskens budskab:
Da Jesus har gennemført sit liv på jorden og henvendt sig til syndere og toldere, helbredt de syge
og oprejst de faldne, gennemfører han sin gerning
ved at dø sin stedfortrædende død på korset. Det
er kernepunktet i hans gerning. Han alene bærer
verdens synd. Det er grunden til at Gud kan tildele syndernes forladelse til sin faldne skabning.
Ved sin opstandelse påskemorgen er også dødens
magt brudt. Der er givet os et levende håb!
H j æl peren
Hele dette værk er indholdet i den kristne tro.
Men vi skal have hjælp til at tro. Som Paulus udtrykker det i Romerbrevet: ”Ingen kan sige: Jesus
Kristus er Herre, uden ved Helligånden”. Derfor
blev det pinse, hvor Jesus sender en anden talsmand, Helligånden, den tredje person i Gud.
Når Jesus sender talsmanden, understreger han
den tætte enhed mellem ham selv og Ånden. ”Jeg
går til Faderen, men jeg efterlader jer ikke faderløse, jeg kommer til jer”. Talsmanden er hos jer.
Men Helligånden finder ikke på noget nyt, men
den forklarer, hvad det betyder, at Jesus er vores
talsmand ved Guds højre hånd i himlen. Det græske ord for talsmand har flere betydningsnuancer.
Det kan oversættes med: Trøster, advokat, fortolker, forsvarer, og vejleder. Grundbetydningen af
det græske ord parákletos er, at en advokat bliver
kaldt til side for at hjælpe!

Nysk ab el sen
Jesu afskedsord er ordet om den treenige Guds
nærvær: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine
disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens
og Helligåndens navn. Jeg er med jer alle dage
indtil verdens ende”. Når et menneske kommer til
tro, er det den treenige Gud, der arbejder. Kun
Helligånden kan skabe troen i et menneske. I den
forstand er troen et under. Gud skaber noget helt
nyt i det gamle syndige menneske. Det sker ved at
evangeliet bliver forkyndt. ”Troen kommer af det,
som høres, og det, som høres, kommer af Kristi
ord”.
Derfor sendte Jesus sine apostle ud i verden.
Siden har det altid været kirkens opgave – uanset,
hvilken karakter kirken har. Om den fremtræder
som en stuemenighed i Kina, en bliktagskirke i
Afrika eller en middelalderkirke i Danmark.
Kirken er sat til at råbe evangeliet ud. For kun
budskabet om Jesus Kristus kan skabe tro og et
helt nyt liv. ”Om nogen er i Kristus, er han en
ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er
blevet til!” Det er Den Treenige Guds værk”.
5

T EM A

T ri ni tati sti d en
- peri o d en fra pi nse ti l ad v ent

F LEM M I NG M OSE LA URI D SEN
So g nepræst v ed Sc t. Knu d

En oversigt over kirkens prædikentekster i trinitatistiden

T ri ni tati sti d en er en v æk stti d
I trinitatistiden bruges den grønne messehagel, og
budskabet er tydeligt nok: Efter jul, påske og pinse
skal kirken grønnes og vokse! Menigheden skal
blomstre og bære frugt og brede sig i erkendelsen
af Guds gerning for os.
Fra jul til pinse hører vi – groft sagt – i kirken om,
hvordan Gud skaffede os en uudtømmelig skat i
himlen. For i den periode hører vi, at Jesus kom til
verden og skaffede betaling over for Gud for alle
vore synder, og derfor kan vi med glæde komme i
kirken, – ikke så meget for at høre om vor fattigdom, men for at modtage vor rigdom, og for at
lytte til budskabet om, at vi af Jesus har fået en
uudtømmelig skat i himlene.
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Desuden har kirken noget at sige både om det
åndelige liv og hverdagslivet, og disse forhold
tages især op i trinitatistiden. For i tiden fra nu af
og til advent hører vi om, hvordan Jesus mødte
mennesker med omsorg, og vi hører om menneskers reaktion, som udmønter sig i en glæde over
at kende Jesus. Derfor er trinitatistiden også en
tid, hvor vi må overveje, hvad det betyder for os

Messehagel fra Strib kirke.
Kunstner: Grethe Gitz Christiansen.
at kende Jesus, sådan som vi hører om, hvad det
kom til at betyde for dem, Jesus mødte personligt.
Trinitatis søndag
Søndag efter pinse er ”En fest for den hellige treenighed”, og festen er oprettet af pave Johannes
d. 22. i første halvdel af det 14. århundrede. Som
de øvrige fester i kirkeåret handler den ikke om en
bestemt Guds gerning til vor forløsning og frelse,
men har snarere et sammenfattende, trosmæssigt
grundlag.
Den tid, der begynder med festen for den hellige
treenighed, har Helligåndens forvaltning som
emne. Det betyder: Helligånden, som Faderen
sender gennem Sønnen, giver nådegaver (gratis,
Gudgivne gaver) til tro og tjeneste til alle kristne.

T EM A

Disse gaver har Sønnen gennem sit liv, lidelse, død
og opstandelse bragt til veje.
Guds gerning mod os og i os begynder i den hellige dåb, hvor Helligånden skænkes os for at fuldende sit værk med os og føre os til Guds rige, og
Trinitatis søndag er prædiketeksten netop Jesu
befaling om at døbe og at lære mennesker at holde alt det, som han har befalet (dåbs- og missionsbefalingen) – og Jesu møde med Nikodemus. Dåben er i den kristne kirke begyndelsen på det
evige liv, der kendetegnes ved, at det uafladeligt
tiltager i styrke – først ved at vi lever på jorden, og
dernæst ved at den, der tror på Jesus, gennem
døden når frem til det fuldendte liv hos Gud.
1. - 5. søndag efter trinitatis: Kaldelse
I denne periode er der tale om en bevidstgørelse
om, at et liv i lyset af at kende Jesus og hans befalinger er anderledes end et liv uden troen på Jesus:
En anderledes prioritering af penge (1. søndag).
Et anderledes kald til udholdenhed i åndeligt liv
(2. søndag).
En anderledes selverkendelse (3. søndag).
Et anderledes forhold til had / kærlighed
(4. søndag),
og endelig et anderledes syn på Jesus (5. søndag).
6. - 10. søndag efter trinitatis: Oplysning
De grundlæggende ting ved den kristne tro må
åbenbares af Gud.
Først: Frelsens umulighed ved egne gerninger
(6. søndag).
Derefter Guds omsorg (7. søndag), Guds ords
fundament (8. søndag), Gud lytter og handler
(9. søndag), og til sidst en understregning af, at
”at høre og handle” hører sammen (10. søndag).
11. - 14. søndag efter trinitatis: Omvendelsen
At leve åndeligt er at være vendt rigtigt i forhold
til Gud. Hvad det vil sige, udfoldes disse søndage
under følgende overskrifter:
Omvendt ved at få meget tilgivet (11. søndag).

Omvendt til at have et ret forhold til Jesus
(12. søndag).
Omvendt til at tjene (13. søndag).
Omvendt ved at tro på Jesus (14. søndag).
15. - 23. søndag efter trinitatis: Helliggørelsen
Helliggørelsen er det kristne menneskes vækst i tro
og tjeneste, alt sammen virket af Helligånden.
Det handler de følgende søndage om:
Helliggjort ved at lytte til Jesus (15. søndag).
Helliggjort ved at stole på Jesus (16. søndag).
Helliggjort i fællesskab med andre, Jesus også har
kaldet til at følge sig (17. søndag).
Helliggjort ved at have livsforbindelse med Jesus
(18. søndag).
Helliggjort ved at være gennemskuet af Jesus
(19. søndag).
Helliggjort til at bære frugt (20. søndag).
Fortsættes side 15
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1. Kender du den livsens kilde,
hvorfra nådens strøm udgår?
Om al verden øse ville,
den udtørres intet år;
fra Guds egen hjerterod
strømmer ud den nådeflod,
hen mod alle jordens sider
salig sødt dens vande glider.
2. Kommer! lød en hellig stemme
i forjættelsernes tid,
Herren ej sit folk vil glemme,
hver, som tørster, komme hid!
Køb af dette kildevæld
lægedom for syge sjæl!
Hvi betænker du dig længe?
Kom og køb foruden penge!
3. Tidens fylde er oprundet,
hvad Gud loved, er alt sket:
ham, de søgte, han er fundet,
verden har sin frelser set;
hen til ham de fromme gik,
øste nådens læskedrik,
vidned årle, vidned silde:
Jesus Krist er livsens kilde!
4. Kommer da, vi vil os samle
om det livsens kildevæld,
kommer, unge, kommer, gamle,
kommer, hver en mødig sjæl!
Det er endnu nådens tid,
derfor kommer, kommer hid!
Tænk dog på, når dagen hælder,
let os natten overvælder!
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T EM A

J ENS B ORG SPLI I D

Trinitatistidens lyd
Salmen ”Kender du den livsens kilde”
opsummerer, hvad vi tror på. Den opfordrer til at omvende sig, mens tid er – til at
følge Jesus, mens det endnu er muligt.
Netop nu står dørene til Himmelen vidt
åbne, så enhver, der følger Jesus og tror
på, at Han er verdens frelser, kan få adgang gennem nåden.
Jesus er altså den livsens kilde, hvorfra
vi kan finde væske til livets ophold og søge
adgang til det evige liv. Ingen kommer
til Faderen, uden det går gennem Jesus
(Joh. 14,6).
Det er netop sådanne tanker, vi gør os i
Trinitatistiden. Jesu bestemmelse er blevet
udfoldet i påsken, Han er opstanden til det
evige liv og faret til Himmels. Helligånden
er kommet til verden, og gennem Ham får
vi indsigt i, hvad Gud vil sige til os. Troen
levendegøres i os, og det er netop det,
vi fokuserer på i treenighedens periode.
Vi kan derfor kalde sidste halvdel af kirkeåret for ”rugbrødsdagene”, eller ”kristne
hverdage”. Det er i denne tid på året, vi
lader os opbygge og søger større indsigt i,
hvilke konsekvenser det har for os at følge
Jesus.

Vi søger næring i Bibelen – ligesom vi i
Fadervor beder: Giv os i dag vort daglige
brød. Rugbrødsdagene er altså der, hvor
det daglige brød får lov til at lægge bunden i maven, så vi kan hente overskud til
at leve livet med Jesus i baghovedet.
Hvad angår lyden i denne tid på kirkeåret,
så spænder den vidt. Der er undren og
nysgerrighed i forhold til Bibelen, der er
glæde og begejstring over frelsen. Der er
lignelserne med deres mysterier, som vi
søger at lære at forstå gennem Jesus. Deri
ligger også musikalske udfordringer for
enhver organist. En del salmer er skrevet,
så de passer til teksterne i denne tid på
året. Med langt de fleste salmer i salmebogen er det muligt at ”bytte” melodien
ud med en anden, så stemningen i gudstjenesten på den måde ændres. For vi må
ikke undervurdere, hvor stor betydning
lyden har. Troen kommer af det, der høres – det vil sige af det levende Guds ord.
Men vi hører samtidig klange og rytmer,
der sætter sindet i stemning, så vi spores
ind på sorg eller glæde, på at vandre med
Jesus ved vores side lige til verdens ende,
som kirkeåret slutter med.
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A RRA NGEM ENT ER

Menighedsudflugten 2019
Aktivitetsudvalget ved Nexø Kirke glæder sig over
at kunne invitere dig med på årets sogneudflugt

H ø stg u d stj eneste o g
m eni g h ed sm ø d e 20 19
I år mødes vi til høstgudstjeneste i kirken

søndag, d. 1. september.

søndag, d. 22. september, kl. 10.30.

Vi begynder med at fejre gudstjeneste sammen i
kirken fra kl. 10.30.
Derefter går turen med bus til Lille Gadegaard
(også kendt som vingården ved Pedersker). Til
frokost serveres der flæskesteg med rødkål, og
hvad dertil hører.
Siden lægger vi kursen mod nord og besøger
Bornholms Kunstmuseum i Rø. Hvis du har årskort til museet, vil det være en god idé at tage det
med. Thea Riis Pedersen, som også kommer i
kirken, har lovet at vise os rundt på sin arbejdsplads og fortælle om den kunst, vi ser.
Derefter nyder vi en kop kaffe i museets café,
inden vi vender hjemad. Forventet hjemkomst til
kirken vil være mellem kl. 17 og 17.30.
Har du lyst til at være med, beder vi dig tilmelde
dig til kirkekontoret senest fredag, d. 23. august.
Betaling 50 kr. pr. voksen (børn gratis).
Betaling ved bussen.

I stil med tidligere år vil der være offergang på
nadverens plads, hvor du har mulighed for at give
et bidrag til det formål, du gerne vil støtte.
Gavekuverter vil være at finde i kirkens våbenhus
fra søndagen før. Du kan krydse formålet, du
ønsker at støtte, af på kuvertens forside, eller du
kan selv skrive et andet formål på. Der vil også
være mulighed for at støtte Åbne Døre, som alle
bidrag, der ikke er dedikeret, vil blive givet til.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost og menighedsmøde i Kirkeskolen. I forbindelse med mødet
har du mulighed for at høre årsberetningen fra
formanden og kassereren. Derefter gives ordet
frit, så du kan komme med forslag til menighedsrådet, hvis du har gode idéer til livet i og omkring
kirken.
Vel mødt!

Rytmisk gudstjeneste
Sø nd ag d en 22. septem b er k l . 16 . 0 0
Sø nd ag d en 17 . no v em b er k l . 16 . 0 0
i Po u l sk er k i rk e

Ulvetime
Hver gang kl. 17.30
Torsdag den 22. august
Onsdag, den 18. september
Onsdag, den 9. oktober
Hans Jørn Østerby medvirker

Tirsdagsbøn
Tirsdage kl. 16 - 16.30 i kirken
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Efter en halv time med sjov, leg og sang i
kirken, spiser vi sammen i kirkeskolen.
Tilmelding er ikke nødvendig.

A RRA NGEM ENT ER

Onsd ag stræf i efterå ret
I Kirkeskolen har vi haft en spændende møderække i foråret, hvor vi sammen læste hele 2.
Korintherbrev over nogle gange. Arrangementet
kendes under navnet ”Onsdagstræf ”, da vi mødes
onsdag formiddag til andagt, morgenmad, bibellæsning, kommentarer og salmesang.
I den kommende sæson er det planlagt, at vi tager
fat på at læse Prædikerens Bog.
Vi mødes på følgende onsdage kl. 9.30 i Kirkeskolen:
4. september / kapitel 1-3 / Hans Vilhelm leder
mødet
2. oktober / kapitel 4-6 / Ann-Krestin leder
mødet
6. november / kapitel 7-9 / Jens leder mødet
3. december / kapitel 10-12 / Hans Vilhelm leder
mødet
Vel mødt til læsningen af et af de mere oversete
skrifter i Bibelen.
Giv os i dag vort daglige brød…

Sommersang
T i rsd ag d en 20 . au g u st k l . 20 . 0 0
Ki rk ens k o nc ertk o r m ed v i rk er

BønforByen
Bøn for Byen er et lokalt initiativ til at mødes én gang om
måneden på tværs af kirkeretninger til bøn for Nexø.
Bøn for Byen er, som navnet siger, centreret om at bede
for Nexø og mennesker, der lever her. At bede Guds
velsignelse over by og mennesker.
Bøn for Byen holdes hver første torsdag i måneden
kl. 19.00 i Nexø Kirkes menighedslokaler,
Købmagergade 24.
Torsdag, d. 5. september
Torsdag, d. 3. oktober
Alle er meget velkomne!
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POULSKER SOGN

Nyt fra præsten

”Du danske sommer, jeg elsker dig – skønt du så
ofte har sveget mig”. Sådan lyder de første sætninger i en af vore kendte årstidssange. Sommervise,
som digtet oprindeligt hed, er skrevet af Thøger
Larsen – der i digtet beskriver en opfattelse af den
danske sommer.
Forestillingen om, eller forventningen til den danske sommer, er formentlig hos mange en blanding
af ferie, sol og varme, – virkeligheden er sjældent
helt det samme. På nær altså sommeren 2018,
som i de bornholmske historiebøger inden længe
sikkert vil få samme klang som vinteren 2010.
Udtrykket ”sveget”, som forfatteren bruger til at
beskrive den danske sommer, betyder i sin oprindelse at være illoyal eller troløs. Det er nok ment
knap så strengt i digtet og nærmere en betydning
af, ikke at leve op til forventningerne.
Nu kan man sige, at forventninger til vejret, som
man ønsker, i det hele taget er en svær øvelse. En
øvelse, som ikke nødvendigvis bliver lettere af
vejrprofeternes prognoser, der næsten giver forventningerne vinger – det sker jo, at de rammer
rigtigt.
12

Men vejret bliver, hvad det bliver – til trods for
forventninger og prognoser – nærmest som en
reminder fra Skaberen; at nok kan mennesket
tænke, sige, gøre og mene meget – men i virkeligheden bestemmer det dog så ganske lidt. Nok kan
vi have tanker og planer for fremtiden, men der
skal ikke åbnes meget op for sluserne fra det høje,
før grill-festen, havefesten, havnefesten etc. bliver
en kold, våd og halvkedelig fornøjelse.
Egentlig er det interessant, at vejret – det, som vi
ingen kontrol har over – er afgørende for dét, vi
har brug for, når det gælder vort daglige brød –
sådan som det synges i vers tre af salmen: Du gav
mig, o Herre, en lod af din jord (DDS 728).

Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan,
frimodigt som fuglen i skove,
og takke for regnen som vander mit land,
for solskin og varme i sommerens brand,
for avl i min lade dig love.
Hvad magted jeg vel,
om du ej gav held?
Det vokser jo medens vi sove.
Hans Vilhelm Breum Jakobsen

POULSKER SOGN – GUD ST J ENEST ER
A UGUST
Søndag den 4. kl. 10.30
7. s. e. trinitatis
Børnekirke
Søndag den 11. kl. 9.00
8. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Søndag den 18. kl. 10.30
9. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Børnekirke og kirkekaffe
Søndag den 25. kl. 9.00
10. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Hvor der ikke er anført præst,
er det sognepræst Hans
Vilhelm Breum Jakobsen,
der forretter gudstjenesten.

SEPT EM B ER

OKT OB ER

Søndag den 1. kl. 10.30
11. s. e. trinitatis
Menighedsudflugt efter
gudstjenesten

Søndag den 6. kl. 10.30
16. s. e. trinitatis

Søndag den 8. kl. 10.30
12. s. e. trinitatis
Høstgudstjeneste, børnekirke og kirkekaffe
Søndag den 15. kl. 9.00
13. s. e. trinitatis
Søndag den 22. kl. 10.30
14. s. e. trinitatis
Søndag den 22. kl. 16.00
Rytmisk gudstjeneste
Søndag den 29. kl. 10.30
15. s. e. trinitatis
Børnekirke

Søndag den 13. kl. 9.00
17. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Søndag den 20. kl. 10.30
18. s. e. trinitatis
Børnekirke
Søndag den 27. kl. 10.30
19. s. e. trinitatis
Familiegudstjeneste, kirkefrokost og menighedsmøde

NOV EM B ER

Søndag den 3. kl. 10.30
Allehelgen
Børnekirke og kirkekaffe

KI RKELI GE F ORENI NGER
I nd re M i ssi o n
Kirkeskolen i Snogebæk

August
Tirsdag, d. 13. kl. 19.30
Møde v. Palle Kure
Søndag, d. 25. kl. 14.00
Møde i Domen, Allinge
v. Jens Borg Spliid

September
Tirsdag, d. 3. kl. 19.30
Fødselsdagsmøde
v. missionær Lenart
Grønkjær-Davidsen, Slagelse
Torsdag, d. 12. kl. 19.00
Bibelundervisning i IM Tejn,
Strædet 23
v. Signe Munch, Nyker
Emne: Hvordan møde
medmennesket
Tirsdag, d. 24. kl. 19.30
Møde v. Peter Krak, Aakirkeby

Oktober
Tirsdag, d. 8. kl. 19.30
Sangaften
Tirsdag, d. 22. kl. 19.30
Møde v. missionær Thomas
Kildeholm Jensen, Græsted
13

POULSKER SOGN

Menighedsudflugt
Efter gudstjenesten søndag den 1. september
er der menighedsudflugt.
Program for udflugten findes
i kirkens våbenhus.

Rytmisk gudstjeneste
Sø nd ag d en 22. septem b er k l . 16 . 0 0
Sø nd ag d en 17 . no v em b er k l . 16 . 0 0
i Po u l sk er k i rk e

D e g rø nne pi g espej d ere
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: 22 58 80 23 eller Preben KofoedJespersen, tlf: 21 95 11 05.

KA LEND ER F OR NEX Ø

KI RKE

AUGUST
6 .

16 . 0 0

T i rsd ag sb ø n

Ki rk en

13 .

16 . 0 0

T i rsd ag sb ø n

Ki rk en

20 .

16 . 0 0

T i rsd ag sb ø n

Ki rk en

20 .

20 . 0 0

So m m ersang

Ki rk en

22.

17 . 3 0

Ul v eti m e

Ki rk en/ k i rk esk o l en

27 .

16 . 0 0

T i rsd ag sb ø n

Ki rk en

27 .

19 . 0 0

M eni g h ed srå d sm ø d e

Ki rk esk o l en
Ki rk en

SEPTEMBER
1.

10 . 3 0

Gudstjeneste og menighedsudflugt

3 .

16 . 0 0

T i rsd ag sb ø n

Ki rk en

4 .

9 .3 0

Onsd ag stræf

Ki rk esk o l en

5 .

19 . 0 0

B ø n fo r B yen

Ki rk esk o l en

10 .

16 . 0 0

T i rsd ag sb ø n

Ki rk en

17 .

16 . 0 0

T i rsd ag sb ø n

Ki rk en

18 .

17 . 3 0

Ul v eti m e

Ki rk en/ k i rk esk o l en

22.

10 . 3 0

H ø stg u d stj eneste, k i rk efro k o st o g m eni g h ed sm ø d e

Ki rk en/ k i rk esk o l en

22.

16 . 0 0

Rytm i sk g u d stj eneste

Po u l sk er k i rk e

24 .

16 . 0 0

T i rsd ag sb ø n

Ki rk en

25 .

19 . 0 0

M eni g h ed srå d sm ø d e

Ki rk esk o l en

1.

16 . 0 0

T i rsd ag sb ø n

Ki rk en

2.

9 .3 0

Onsd ag stræf

Ki rk esk o l en

3 .

19 . 0 0

B ø n fo r B yen

Ki rk esk o l en

8 .

16 . 0 0

T i rsd ag sb ø n

Ki rk en

9 .

17 . 3 0

Ul v eti m e

Ki rk en/ k i rk esk o l en

15 .

16 . 0 0

T i rsd ag sb ø n

Ki rk en

22.

16 . 0 0

T i rsd ag sb ø n

Ki rk en

24 .

19 . 0 0

M eni g h ed srå d sm ø d e

Ki rk esk o l en

29 .

16 . 0 0

T i rsd ag sb ø n

Ki rk en

OKTOBER

Fortsat fra side 7
Om at Gud må blive priset ved, at vi gør gode
gerninger (Alle Helgen).
Kald til omvendelse og helliggørelse (21. søndag).
Helliggjort ved at være som et barn over for Jesus
(22. søndag).
Helliggjort ved at stille alt til rådighed for Gud
(23. søndag).
24. - Sidste søndag efter trinitatis: Fuldendelsen
Afhængig af, hvornår påsken falder, er der et forskelligt antal trinitatissøndage hvert kirkeår, og i år
er den 23. søndag efter trinitatis den sidste i kirkeåret (den 23. søndag udgår derfor). Den dag slut-

ter trinitatistiden med fokus på evigheden og
kaldet til hvile. Indholdet af disse sidste trinitatissøndage er:
Håbet om opstandelse og alvoren i den evige
adskillelse (24. søndag).
Forventningen til Jesu genkomst (25. søndag).
Verdensdommen (26. søndag).
Og dermed slutter kirkeåret med fokus på evigheden og med håbet om det evige liv, et håb, Gud
selv har givet os at glæde os over gennem livet og
at holde os til, uanset hvad livet byder os af glæde
og sorg. Glædelig trinitatistid til alle!
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

BLOMSTER
Købmagergade 10
3730 Nexø
Tlf. 56 49 21 09

Skal din annonce
placeres her?
Ring: 56 49 21 25

Øens Blomster

Sdr. Hammer 2B · 3730 Nexø

Tlf. 61 41 75 31
16
16

NY T F RA

M ENI GH ED SRÅ D ET

V el færd sb yg ni ng
på M o sev ej
Nu er velfærdsbygningen på kirkegården færdig.
MR så den efter vores årlige kirkegårdsvandring
ved MR-mødet d. 18/6. Vi er rigtig glade for den
både udvendig og indvendig. Hvis du kommer på
kirkegården, når en graver er der, så bed ham vise
dig den indefra, hvis du er interesseret. For øvrigt
udtalte MR samlet tak til vore gravere for smuk
velholdt kirkegård.

Nyt l yd anl æg ?
MR har nu og da modtaget klager fra kirkegængere, der ikke kunne høre alt, hvad præsten
eller kordegnen sagde i kirken. Også organisten
har ønsket bedre mikrofoner og højtalere. Derfor
har Nexø Kirke haft besøg af en lydmand, som
satte nye højtalere og mikrofoner op. MR syntes
godt om det de hørte; så nu søger vi provstiudvalget om penge til et nyt anlæg. Vi får svar
til september.

Dina Skarsholm

B A B Y - SA LM ESA NG
for alle babyer fra 0 - 12 måneder i østlandets sogne

Nexø kirke starter igen op med nyt hold babysalmesang – for alle der har lyst til at synge og lave sanglege
sammen med sin baby.

H v o rd an fo reg å r d et?
Holdet mødes tirsdag formiddag kl. 10.30, hvor vi
synger og leger en lille times tid. Herefter er der kaffe
og hyggestund.
Babysalmesang løber over 10 tirsdage hhv. forår og
efterår, og bortset fra et opstarts gebyr på 200 kr. er det
gratis at deltage.
Babysalmesang er både sang, musik, rytmik og bevægelse for baby med udgangspunkt i salmer. Babysalmesang opleves af babyerne med alle sanser.
Vi synger, danser, lytter til musik, vugger babyerne i
små tæpper, puster sæbebobler osv.

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage, blot en
glæde ved at synge og lege sammen.
Du skal ikke holde dig tilbage, selvom du synes, du ikke
synger rent – det drejer sig først og fremmest om at
give en god og anderledes oplevelse for dig og din baby.
Sang og musik stimulerer dit barns kreative udvikling
– også på babystadiet.

T i l m el d i ng
Du kan tilmelde dig via e-mail til kirkens organist
Jesper Mejlvang på mejlvang@balticrecording.dk eller
via kirkens hjemmeside:
http://www.nexokirke.dk/aktiviteter/babysalmesang/
Husk at oplyse baby’s navn, forældres navn, adresse,
telefon nr. og e-mail til hjemmet.
Velkommen til Babysalmesang i Nexø kirke!

17

KI RKELI GE F ORENI NGER

Værestedet Vægteren
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

Sorggruppe
Har du mistet en nærtstående og har
vanskeligt ved at vinde livsglæden tilbage,
så kan sorggruppe måske være noget
for dig.
Nexø kirke opretter nyt hold torsdag
d. 5. december 2019. Det er ikke en
forudsætning, at du har tilknytning til
kirken for at deltage.
Gruppen er åben for alle.
Deltagere fra hele øen er velkommen.
Tilmelding og information fås på
Nexø Kirkekontor tlf. 56 49 39 38,
mail: annra@km.dk

Høstgudstjenester
8. september kl. 10.30 i Poulsker Kirke
22. september kl. 10.30 i Nexø Kirke

ÅBENT
Fredag kl. 14 - 17
Lørdag kl. 10 - 17
Søndag kl. 14 - 17
I de bornholmske ferier har vi åbent fra
kl. 10-17 (Helligdage lukket), følg med på
vores Facebookside eller www.værftet.dk
ENTRÈ
25 kr. for medlemmer
65 kr. for ikke medlemmer
400 kr. for årskort
Medlemskab koster 100 kr. og gælder i et
kalenderår
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:
Vilhelm Jarnskor: 22 74 91 61
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Lu th ersk M i ssi o n

Havnegade 26
Formand: Lars Finn Holm,
Jagtvej 4, 3730 Nexø,
tlf. 42 19 94 03
August
Søndag, d. 11. kl. 14.00
Havemøde, Langedebygård
v/Finn Andersen
September
Søndag, d. 8. kl. 19.00
Møde v/Enok Due Madsen
Tirsdag, d. 10. kl. 19.00
Møde v/Jens Vindum
Torsdag, d. 26. kl. 19.30
Bedesamling
Salme 57
Søndag, d. 29. kl. 19.00
Høstfest v/Flemming M. Lauridsen
Oktober
Fredag, d. 4. til søndag, d. 6.
Kredslejr v/Christian Maymann
Søndag, d. 13. kl. 14.00
Møde
Torsdag, d. 31. 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

Ev ang el i sk
Lu th ersk M i ssi o n

Vægtergade 4
Formand: Preben Koefoed-Jespersen
Turistvej 32, 3730 Nexø,
tlf. 56 48 82 07 / 36 97 69 10
August
Torsdag, d. 1. kl. 19.00
Møde v/Peter Krak

Søndag, d. 11. kl. 16.00
Missionsmøde v/Helene KoefoedJespersen
Søndag, d. 18. kl. 16.00
Møde
Søndag, d. 25. kl. 16.00
Møde
September
Søndag, d. 1. kl. 16.00
Møde v/Poul Iversen
Torsdag, d. 5. kl. 19.00
Møde v/Frank R. Kristensen
Lørdag, d. 14.
Kredsdag på Bækkely
Søndag, d. 29.
Høstfest på Bækkely
Oktober
Se opslag på missionshuset og
i avisen

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

T æppek red sen

mødes på Nørremøllecentret
mandage kl. 14.00
August: sommerferie
September: d. 2., d. 16. og d. 30.
Oktober: d. 14. og d. 28.

KF UM - spej d erne

Havnegade 34, Nexø
Leder: Laila Elleby, tlf. 56 49 37 55
Ulve: 6-10 år
Fredag kl. 16.00-17.30
Spejder: 10-17 år
Onsdag kl. 18.30-20.00
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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
havj@km.dk
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, 3730 Nexø
Tlf. 56 48 83 00
Kirkeværge
Steffen Nielsen
Kattesletsvej 6, 3730 Nexø
Tlf. 29 27 73 83
Kirke- og kirkegårdsudvalg
Jens Borg Spliid
Hjemmeside
www.nexokirke.dk
Kirkeblad
Redaktion: Jens Borg Spliid (ansv.)
Hans Vilhelm Breum Jakobsen, Lasse Munk,
Claus Anton Hansen
Forside
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

KI RKENY T

I nd sam l i ng i Nex ø Ki rk e
Marts: Norea Mediemission
April: Menighedsfakultetet
Maj: Promissio

M eni g h ed srå d sm ø d e
573,50 kr.
707,00 kr.
507,00 kr.

A nd ag ter o g g u d stj enester
på Nø rrem ø l l ec enteret
Der er andagt eller kort gudstjeneste på Nørremøllecenteret hver tirsdag kl. 15.00 med efterfølgende kaffe.
Følgende tirsdage er der gudstjenester ved sognets
præster:
6. august *
27. august
3. september *
17. september
1. oktober *
15. oktober
22. oktober
5. november *
* med nadver
Alle er hjertelig velkommen!

B arned å b
Ring til præsten (56492125), så kommer han
på besøg og aftaler nærmere vedr. dåben.
V i el se
Henvendelse til præsten for aftale om dato
og tid for vielsen. Derefter henvendelse til
kommunekontoret på bopælsstedet for udfærdigelse af prøvelsesattest.
B eg rav el se
Henvendelse: Bedemandsforretning
eller præsten
H j em m eal terg ang
Ring til præsten og aftal en tid.
Perso nl i g sam tal e el l er sk ri ftem å l
Ring til præsten og aftal en tid.

Tirsdag, d. 27. august kl.19 i Kirkeskolen
Onsdag, d. 25. september kl.19 i Kirkeskolen
Torsdag, d. 24. oktober kl.19 i Kirkeskolen

Ki rk eb i l en
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.

Kommende konfirmander
- se her
Onsdag d. 28. august kl. 19.30 inviterer vi
til konfirmandindskrivningsgudstjeneste for
alle kommende konfirmander i Nexø og
Poulsker sogne.
Som noget nyt foretages konfirmandindskrivningen elektronisk. Derfor kan du
allerede nu gå ind på kirkens hjemmeside
og tilmelde dig under fanebladet ”konfirmation” i venstre side.
Under alle omstændigheder glæder vi os til
at se dig i kirken sidst i august.Vi fejrer gudstjeneste sammen, hvor vi undervejs introducerer jer til, hvordan en gudstjeneste er
bygget op. Bagefter fortæller vi om undervisningsforløbet, uddeler årsplaner og hjælper
med indskrivningen for dem, der ikke har
gjort det hjemmefra. Har du spørgsmål til os
præster, så er det også stedet, hvor vi gerne
forklarer og uddyber.
Hvis du gerne vil konfirmeres i Poulsker
eller Nexø i 2020 og ved, at du er forhindret
i at deltage denne aften, beder vi dig rette
henvendelse til kirkekontoret på forhånd.
Med venlig hilsen præsterne, Hans og Jens
21

Kirkeblad maj 18

06/07/18

13:47

Side 22

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
22

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

GUD ST J ENEST ER I NEX Ø

KI RKE

Indsamlinger
August:
Dansk Bibel
Institut (DBI)
September: Sømandsmissionen
Oktober: Kristeligt Forbund for
Studerende (KFS)

A UGUST

SEPT EM B ER

OKT OB ER

Søndag den 4. kl. 9.00
7. s. e. trinitatis
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Kirkekaffe m/morgenbrød

Søndag den 1. kl. 10.30
11. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Menighedsudflugt

Søndag den 6. kl. 10.30
16. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid

Søndag den 11. kl. 10.30
8. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid

Søndag den 8. kl. 9.00
12. s. e. trinitatis
Hans Vilhelm Breum Jakobsen

Søndag den 13. kl. 10.30
17. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Lovsang

Søndag den 18. kl. 19.30
9. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid

Søndag den 15. kl. 10.30
13. s. e. trinitatis
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Lovsang

Søndag den 20. kl. 9.00
18. s. e. trinitatis
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Kirkekaffe m/morgenbrød

Søndag den 22. kl. 10.30
14. s. e. trinitatis
Høstgudstjeneste
Jens Borg Spliid
Kirkefrokost
Menighedsmøde

Søndag den 27. kl. 10.30
19. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid

Søndag den 25. kl. 10.30
10. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Lovsang
Onsdag den 28. kl. 19.30
Konfirmandindskrivningsgudstjeneste
Jens Borg Spliid,
Hans Vilhelm Breum Jakobsen

Søndag den 29. kl. 10.30
15. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Kirkekaffe

NOV EM B ER

Søndag den 3. kl. 10.30
Allehelgen
Jens Borg Spliid

23

PS

J ESPER H A NSEN

Ri g ti g m ang e v i l g erne v æl g es, så d et
b u rd e j o v ære ret nem t, fo r d er v ar ri g ti g

Valget er dit!

m ang e l ø fter, m en v ar d et nem t? B l i v er

Li v et er fyl d t m ed v al g . Lette v al g o g

l o v et, el l er fø l er d u d i g sv i g tet efter v al -

sv ære v al g . Et sv ært v al g fo r ri g ti g m an-

g et? F å r d i t v al g k o nsek v enser, so m

g e er d et d ag l i g e spø rg sm å l : H v ad sk al

k an l ev e m ed , el l er sk u l l e d u h av e v al g t

vi spise til aften? Jeg har flere hundrede

en and en?

d er h o l d t l i g e så m eg et, so m

d er b l ev
d u

o psk ri fter på m ad , så d et b u rd e j o v ære
m eg et l et at v æl g e et g o d t m å l ti d . El l er:

Nå r d et d rej er si g o m

v al g , så d u k k er

H v ad sk al j eg tag e på i d ag ? Er d et k o l d t

al ti d en g am m el sang o p fra m i n sø n-

el l er v arm t, fest el l er arb ej d e?

d ag ssk o l eti d . J eg k an stad i g starten
u d enad : B arn, h v ad tænk er d u at v æl g e,

M en l i v et sti l l er o g så m ang e sto re

v erd en el l er Gu d ? V i l d u l yd e synd en,

spø rg sm å l , so m

v erd en. El l er l yd e Gu d ?

k ræv er nærm ere o v er-

v ej el ser. H v i l k en u d d annel se sk al j eg
v æl g e? H v o r sk al j eg b o ? H v ad sk al m i t

D et h ar al d ri g fo r m i g v æret et spø rg s-

b arn h ed d e?

m å l , h v ad j eg v i l l e v æl g e, fo r J esu s h ar
j o v al g t m i g , ti l at j eg sk al v ære sam m en

Li g e fo r nyl i g v ar d et sto re spø rg sm å l :

m ed h am

i ev i g h ed en. H an sl etted e m i ne

H v em

sk al j eg stem m e på ti l F o l k eti ng et?

synd er u d o g g j o rd e m i g v ærd i g ti l en

H v em

v i l arb ej d e fo r m i ne synspu nk ter,

ev i g h ed i H i m l en.

så D anm ark fo rtsat b l i v er et tryg t l and at

Og så i fo rh o l d ti l l i v et efter d ø d en er v al -

b o i?

g et d i t!

Nø g l eOrd et
Kom hid til mig, alle I, som slider
jer trætte og bærer tunge byrder, og
jeg vil give jer hvile.
Matt. 11,28
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