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Dødsboer og møbler afhentes gerne
Ring blot på telefon 5238 1117
Kig indenfor - der er altid kaffe på kanden!

REDAKTIONEN SKRIVER

Kære læser!
Dette nummer af kirkebladet er ikke helt,
som det plejer.
Det betyder, at der er flere artikler end vanligt
– som vi opfordrer til, at du læser i rækkefølge.
Oplysninger om arrangementer og andet
finder du bagest i bladet.
Oplysninger om gudstjenestetider kan du finde
på kirkernes hjemmesider.
Med ønsket om en god sommer
og god læselyst!
Redaktionen
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TEMA

I mørket
HANS VILHELM BREUM JAKOBSEN

”Og da den sjette time kom, faldt der mørke
over hele jorden indtil den niende time. Og ved
den niende time råbte Jesus med høj røst: Eloí,
Eloí! Lamá Sabaktáni? – det betyder: Min
Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?
Da Jesus hænger og dør på korset, forbindes
mørket med gudsforladtheden. I fravær af Gud
er mørke, ligesom det gør sig gældende, at i
lysets fravær er mørket, og i kærlighedens fravær er ondskaben.
4

Begge dele findes på jord; nærvær og fravær, lys
og mørke, kærlighed og ondskab – sådan som
det lyder i en salme af Grundtvig: Godt og
ondt i lys og mørke, liv og død og sandt og løgn
strides som med lige styrke hver en hellig dag
og søgn (DDS 155).
Dette kendes på flere områder – eksempelvis
mørkets gerninger – de gerninger, der gøres i ly
af mørket, som ikke tåler at blive afsløret af
lyset, fordi de er onde. Eller i en anden forstå-

else: det, der gøres i uvidenhedens mørke. Og
modsat: lysets gerninger som godhed, retfærdighed og sandhed.

vede som straffens sted. Altså som det sted,
hvor den eller de, der har gjort sig skyldige i
noget, må bøde for deres overtrædelse.

Det kendes også med sindet, at man kan blive
oplyst til at gøre godt, til at elske hverandre og
dele glæde og kærlighed. Eller det modsatte, at
lade sig formørke og lade had, egenkærlighed
og ondskab råde.

Det er ikke nogen ny tanke, at Helvede er straffens sted – sådan opfattede man det også i middelalderen, hvilket man kan finde afbilledet på
adskillelige kalkmalerier rundt omkring i de
gamle middelalderkirker.

I mødet med nogen, hvor egenkærligheden
råder, og deres gerning eller gerninger bliver
afsløret, så sker det indimellem at følgende
lyder: ”Der er en helt særlig plads i Helvede, til
sådan én som dig.” Samme mening, men med
en anden ordlyd, udtalte radio-tv-vært og satiriker Huxi Bach i en video på hans facebook-side
under Corona-krisens begyndelse. Her lød det:
”Rigtig held og lykke i Helvede,” henvendt
mod nogle, der havde optrådt egenkærlig og
egoistisk.

Her fremstilles helvede som straffens og smertens sted, hvor mennesket må bøde for hvad
ondt, det gjorde her i livet.

Dette er både et udtryk for en absolut mangel
på forståelse af, hvad og hvor alvorlig Helvede
egentlig er, men samtidig en opfattelse af Hel-

Denne tanke, at Helvede er smertens sted,
kender vi også sprogligt i dag. Indimellem lyder
det fra mennesker, der har været igennem
noget meget smertefuldt eller grufuldt, at det
var et helvede. Eller når nogen beskriver en
krigszone eller et andet sted, hvor noget ondt
eller mørkt har foregået, at det var helvede på
jord.
Helvede forbindes altså både rent sprogligt og
både nutidigt som historisk med smertens,
5
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straffens og forladthedens sted – det sted, hvor
straffen sker fyldest for mørkets gerninger.
Men én ting er dog opfattelsen af helvede på
jord, hvor grufuldt det end kan være. Noget
andet er det Helvede, Jesus advarer mod. For
det sted er ikke bare straffens sted, men det
sted, hvor alt håb er ude, – dette i ordet fortabelses egentlige betydning: totalt uden håb for
redning. Netop sådan, som Dante beskrev i
digtet ”Den guddommelige komedie”. Her
beskrives, at der ved Helvedes porte står indskrevet ”Her lades alt håb ude.”
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Begge dele findes på
jord; nærvær og fravær,
lys og mørke,
kærlighed og ondskab.

For således elskede Gud verden, at han gav sin
enbårne søn, for at enhver som tror på ham,
ikke skal fortabes, men arve evigt liv.

I Matthæusevangeliet kapitel 10 vers 28 finder
vi Jesu advarende ord: Frygt ikke dem, der slår
legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel,
men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl
og legeme gå fortabt i Helvede.

Vi bruger udtrykket evangelie om Jesus – det
betyder et glædeligt budskab, og det er det i
sandhed også – men det er på en mørk og alvorlig baggrund. En baggrund, der handler om
djævelens virkelighed, fortabelsens virkelighed
og Helvedes ligeså – et helvede, der i al sin gru
langt overgår, hvad vi kan erfare her, eller
sprogligt udtrykke.

Jesus taler ikke om fortabelse og Helvede
som noget sprogligt abstrakt eller hypotetisk,
men som den forfærdelige virkelighed, der
ligger til grund for frelsens nødvendighed –
sådan som det kendes fra den lille bibel:

Det er på denne alvorlige baggrund, at evangeliet om Jesus Kristus lyder, et budskab om det
himmelske lys, der skinner ind i dette mørke,
og dér, hvor dette lys skinner, må mørket og
mørkets kræfter vige og ondskab fly.

Der var en mand
CHARLOTTE RØRTH
Journalist og forfatter

La Sacra Capilla del Salvador, Úbeda,
onsdag d. 25. februar 2009.
Jeg lukker øjnene. Og møder en mand.
Jeg har aldrig set ham før. men jeg genkender
ham, da han som et hologram træder frem i
naturlig højde halvanden meter foran mig, lidt
til venstre. Hologrammet ligner noget fra de
science fiction-film, jeg næsten aldrig ser, tænker jeg og forsøger med filmreferencen at ryste
billedet af mig som ren fantasi.
Men han bliver stående lige foran mig.

Her i sakristiet bag mine lukkede øjne står han
inde i en kuppel, komplet med landskab og
himmel. Scenen er tredimensionel og i naturlig
størrelse. Han står på en grusvej, og samtidig
ser jeg klinkerne under hans fødder.
Han er ikke gennemsigtig, men virkelig. Lige så
virkelig som de turister, der er kommet ind og
står og taler bag mig. Henne ved ham er det
meget varmt, det er midt på dagen, hans skygge er kort, solen er hvid, himlen tåget babyblå.
Han går langs en tør bjergside med en landsby
på toppen, på hans højre side er der en dal
med træer i rækker.
7
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Jeg tør ikke se ansigtet. Vil vente. Sidder med
bøjet hoved og ser først det lysegule støv under
de slidte lædersandaler med tynde stropper, der
er knyttet om anklerne.
Jesussandaler magen til mine. Absurditeten
letter mig. Mellemrummene mellem hans tæer
er snavsede af rødlig jord, ikke lysegult som
vejen. Sært, tænker jeg, og finder det hjemligt
og fint, at hårene på oversiden af hans fødder
er helt afblegede ligesom hårene på hans solbrune ben – præcis som på mine sønners sommerben. Kjortlen når ned over knæene. Den er
mellemblå, en meget blød blå, og slynget over
hans venstre skulder, hvor den er bleget af solen, så den har lyse striber.
Håret er slidt af i skulderlængde, det er rødligt,
let bølget, hans skæg har næsten samme farve,
lidt lysere, ikke særligt tæt. Det når ned til strubehovedet. Han bærer sig flot, er slank, har
rynker langs halsen, rank ryg og lange muskler
på armene. Hænderne er senede, rene, slanke
og tørre med tydelige vener på håndryggen.
Med højre hånd retter han på sin kjortel, lægger den bedre på plads på skulderen, mens han
med venstre hånd holder stoffet ind mod sin
hofte. Han er omkring 30 år, måske lidt ældre
og virker høj, som han står der for sig selv på
8

grusvejen. Den snor sig langs den ikke særligt
stejle bjergside og fører ned fra landsbyen på
bakketoppen. Jeg kan skimte lysåbninger med
lærred for i de lyse, lave huse med næsten flade
tegltag.
…
Da jeg vover at møde hans blik, ser jeg ind i
øjne, der er grønne og grå med en snert af blå
og både velkommende og fyldt med venlighed.
…
Han kender mig. Han kender hvert et gram,
hvert et sekund, kan se igennem alt, kan lide
mig alligevel, trods alle mine løgne, små og
store, min surhed og smålighed. Han har set
mig skælde ud på mine sønner, hørt mig sige
ting, jeg selv har glemt, et mylder af småscener
optræder mellem os, det går så stærkt, som en
film, der spilles og sætter sig som en genkendelse, så jeg ikke behøver at forklare mig; han har
set alt. Jeg har ingen tvivl i mig. Den er visket
væk, sanset bort. Alle mentale forsvarsværker er
eroderet. Jeg registrerer, at min intellektuelt
baserede fornuft er forsvundet til fordel for en
viden, der er vægtigere.
Han taler i en sprogmelodi, der minder lidt om
den spanske, så jeg prøver at forstå, men jeg

Han kender mig.
Han kender hvert et gram,
hvert et sekund,
kan se igennem alt,
kan lide mig alligevel,
trods alle mine løgne,
små og store,
min surhed og smålighed.

kan ikke genkende ordene. Jeg tænker, at han
taler aramæisk.
…
Hans udstråling er stærkere end erotisk, han
rører mig endnu længere inde end nogen anden mand, nogensinde. Hans smil er ikke som
en mands til en kvinde i en nok så kærlig forhandling om opnåelse af orgasmer eller børn.
Det er et smil, der får mig til at føle mig elsket
med en anden slags kærlighed, end jeg kender.
Det er venlighed. En ligetil og simpel accept af,
at det er godt, at jeg er her.
Når han kan se hele mig og alligevel vil have
mig, er det mindste, jeg kan gøre, at stole på
hans dømmekraft. Jeg tænker ikke sådan, jeg
mærker det. Ordene, der skal beskrive det for
mig selv, rækker ikke eller er lattervækkende
højstemte. Jeg nøjes med at lagre følelsen, inden vi skilles, som om vi har kendt hinanden
altid og altid vil. Han nikker til mig, smiler igen
og forsvinder. Jeg er ikke ked af, at han forlader
mig.
…
Jeg siger ”tak” uden at tænke ordet først, det
kommer bare. Jeg rejser mig og går ud af sakristiet.

Uddrag fra Charlotte Rørth:
”Jeg mødte Jesus”, Gyldendal.
Med tilladelse fra forfatteren.
Se mere www.charlotteroerth.dk
Foto: © Lars Horn / Baghuset
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I Guds nærvær
- at leve i lyset
BENT LARSEN
Leder af Arkens Radio, Esbjerg

”Thi Gud, der sagde: ”Af mørke skal lys skinne
frem,” han har ladet det skinne i vore hjerter til
oplysning og til kundskab om Guds herlighed
på Jesu Kristi ansigt.”
Jeg er opvokset ude på landet nær skov og
mose. Som 5 årig havde jeg en oplevelse,
som jeg aldrig vil glemme. Det var en mørk
decemberaften. Jeg var vidne til, at min halvanden år ældre bror fik tre fingre klippet af i
roe-rasperen. Vi havde ikke telefon og min
far var ikke hjemme, så det blev mig, der
skulle løbe hen til naboen, for at de skulle
ringe efter hjælp. Det var totalt mørkt og jeg
løb hen over markerne. Men på et tidspunkt
kunne jeg se lys hos naboen. Det hjalp mig
til at finde vej.
Af mørke skal lys skinne frem, siger Herren.
Det forunderlige er, at lys er stærkere end mørket. Vi kan ikke tænde for mørket på en kontakt, så lyset forsvinder, men vi kan tænde for
lyset, så mørket forsvinder. Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.
Det lys er Jesus. Han, som siger om sig selv, at
han er verdens lys. Han har besejret mørket.
10

Almindeligvis forbinder vi mørket med noget
ondt – noget uhyggeligt. Og når vi har de mørke vintermåneder, længes vi efter de lyse dage.
Lyset skal minde os om Jesus. Det er det lys,
Gud lader skinne i vore hjerter. At leve med
Jesus, er at leve i lyset – at leve i Guds nærvær.
Lys har den egenskab, at det afslører. Har man
malet væggene i et værelse en mørk vinteraften
i svag belysning, kan resultatet godt se pænt og
jævnt ud, men når så solen kaster sine stråler
ind gennem vinduet, afsløres mange striber.
Den, der lever i mørket, ved ikke hvor han går
hen, siger Jesus.

Så længe vi lever uden
Jesus, er vi i mørke.
Da ser vi heller ikke
synden i vores liv.
Men kan egentlig tro,
som farisæerne,
at vi er gode nok.

Så længe vi lever uden Jesus, er vi i mørke. Da
ser vi heller ikke synden i vores liv. Men kan
egentlig tro, som farisæerne, at vi er gode nok.
Det er uhyggeligt at leve i mørket, men endnu
mere uhyggelig, at den, der lever i mørke, ser
det ikke selv. Hans øjne er blindet. Han ser
ikke, hvor hans vej ender.

ser sin egen synd klarest. Så forestillingen om,
at jeg som kristen er blevet et bedre menneske,
bliver for alvor aflivet.

Gud er lys og der er slet intet mørke i ham.
Gud er lys og kan derfor ikke have fællesskab
med mørket. Det betyder, at det menneske, der
lever i mørke, er udelukket fra fællesskab med
Gud.

Men det er ikke det eneste, lyset gør. Det viser
os nemlig også Jesus. Paulus taler om, at der
stråler et lys fra evangeliet om Jesus.

Når et menneske kommer ind i Guds nærhed,
han som er lys, da afsløres alt det, der bor i os,
ligesom solen afslører striberne på den nymalede væg. Da ser vi synden i vort hjerte. Derfor er
det også den, der lever Gud nærmest, der også

For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal
afsløres, siger Jesus.

Det lys er det, der skinner ind i vore hjerter, når
vi lever i Guds nærhed. Det er et lys, som den
ikke-kristne ikke ser, fordi Satan har blindet
deres øjne.
At blive kristen, betyder netop at vende om fra
mørke til lys. (Ap.g. 26,18)
11
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At leve i lyset indebærer også, at vi har fællesskab med hverandre og, føjer Johannes til:
Jesu, hans søns blod renser os fra al synd.”.
Det betyder også, at hvis dette kristne fællesskab ikke er der, så mangler vandringen i lyset,
for de to ting hører uadskillelig sammen.
Nogle kristne klager over manglende fællesskab
i deres menighed. Vi oplever intet fællesskab,
– det føles så kold og stift.
Sådan kan man let tænke.
Da må jeg rette spørgsmålet ind mod mig selv:
Hvordan er det egentlig med mit eget forhold
til Gud? Jeg har vel ikke forsømt livet i Guds
nærhed og nærvær? Forsømt vandringen i
lyset? For det er derfra fællesskabet og kærligheden mellem kristne udspringer.
At leve i lyset er ikke altid let.
En kristen må spørge sig selv: Hvordan går det
egentlig på arbejdspladsen, i skolen, i hjemmet
– der hvor Gud har sat mig? Kan andre se på
mig, at jeg lever i lyset – i Guds nærvær?
Lever jeg sådan i lyset, at jeg kan være bekendt
at fortælle andre, at jeg tror på Jesus? Eller ville
det være at kaste skam over Jesu navn?
Når vi lever i lyset, bliver vi aldrig tilfredse med
os selv. Netop fordi det i lyset bliver klart, hvordan jeg egentlig er og lever. Da kommer jeg til
kort med mig selv og får brug for lyset. For
Jesus, som er verdens lys. Da får jeg brug for
det lys, der stråler fra evangeliet og viser mig
Jesu fuldkomne frelse. At leve i lyset, er at leve i
syndsforladelsens rige.
12

Fællesskab
JØRGEN HEDAGER NIELSEN

Vi kan allerede nu have et nært fællesskab med
Gud, men det begrænses af, at han ikke er synlig.
Det var anderledes for Adam og Eva i Paradis.
Da kom Gud og vandrede sammen med dem i
haven. Men det synlige fællesskab var slut, da de
lukkede synden ind i deres eget liv og i skaberværket. Synden kom imellem mennesket og dets
hellige skaber.
Vi er skabt til fællesskab med vores skaber, og vi
ville gerne, at det kunne blive stærkere. Det bliver
det også. Ved Jesu genkomst skal vi opstå til et helt
nyt liv, hvor fællesskabet bliver uden begrænsning.
Det er udtrykt på tre måder i en af de mest kendte
tekster om vores evige, herlige fremtid.
Det ny Jerusalem og bruden
Efter at have introduceret den nye jord, som bliver
en virkelighed ved Jesu genkomst, skriver Johannes

i Åbenbaringen 21,2: ”Og den hellige by, det ny
Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud,
rede som en brud, der er smykket for sin brudgom.”
Her er to billeder, som symbolsk handler om fællesskab. Inden Jesu himmelfart lovede han sine
disciple, at han ville gøre en bolig klar til dem i
himmelen. Den bolig er i Det ny Jerusalem, som
er nævnt flere steder i Bibelen. Det ny Jerusalem er
overalt udtryk for det fællesskab, som Gud har
med sit folk.
Det andet billede er en brud smykket for sin brudgom. Her er tale om det stærkeste udtryk for menneskeligt fællesskab, nemlig at blive ét i ægteskabet.
Bruden er menigheden og brudgommen er Jesus,
der langfredag døde for vores synd som et offerlam.
13
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Paulus fortæller, at Kristus selv har udvalgt sin
brud, og at han har renset hende, så hun nu står
ren og herlig for hans ansigt (Ef 5,25-27). Dermed
hentyder han til vores dåb, hvor vi fik fællesskab
med Jesus. Ved opstandelsen skal vi se ham ansigt
til ansigt, og fællesskabet vil blive fuldkommet.
Gud bor hos menneskene
Efter disse to indholdsrige billeder hører Johannes
en høj røst fra tronen sige:

Tre gange lyder det fra tronen, at Gud vil bo sammen med sit folk. I 1988 skabte den norske biskop
Erling Utnem en del postyr, da han på et pressemøde sagde, at kristne ikke skal tilbringe evigheden i Himlen. Pressemødet blev holdt i forbindelse
med udgivelsen af hans bog ”Visst ska jorden bli
ny!”. Her understreger han, at det evige liv vil
udfolde sig på denne jord, som til den tid vil være
renset for alt det, der kom ind i skaberværket ved
syndefaldet.
Død, sorg og pine er væk
Umiddelbart efter de tre sætninger om, at Gud vil
bo hos menneskene, siger Johannes de kendte ord:
”Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden
skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej
heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er
forsvundet.”
Død, sorg og pine kom ind i skaberværket ved
syndefaldet. På opstandelsens dag vil Gud give os
en ny begyndelse. Vi får en verden, et sind og en
tilværelse, hvor alt det er væk, som her kan tage
glæden og trygheden væk fra livet.
Læser vi lidt videre, er der igen en udtalelse fra
ham, der sidder på tronen: ”Se, jeg gør alting nyt!”
Vi går ikke helt forkert, hvis vi kommer til at tænke
på verden, som den var før syndefaldet, dengang
alt var nyt. Dengang fællesskabet Gud og mennesker imellem kunne flyde frit.

Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo
hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv
være hos dem.

14

Mere kød på
I mine yngre dage sagde jeg jævnligt i min forkyndelse, at det kristne håb er stort, for vi har en evighed foran os i Himlen. Men jeg havde lidt vanskeligt ved at få et konkret indtryk af forholdene. Jeg
er meget lidt musikalsk, og hvis jeg skulle tilbringe
evigheden med at lovsynge ham, der sidder på
tronen, ville jeg nok komme til at forstå Woody
Allens ord: ”Evigheden er meget lang - især hen
mod slutningen.”

Nu er Guds bolig hos
menneskene, han vil
bo hos dem, og de skal
være hans folk, og Gud
vil selv være hos dem.

Men så begyndte Erling Utnem og andre at tale
om det kristne håb som noget, der skal opfyldes på
den nye jord. Selvom der stadig er mange ubesvarede spørgsmål i den forbindelse, er der nu meget
mere kød på håbet – bogstavelig talt. Vi tror på
kødets opstandelse, men vi tror også på skaberværkets opstandelse. Som Grundtvig siger det i de
sidste linjer af nr. 274 i Salmebogen: Da lutres
herlig den gamle jord, i skærsilds-luer på Herrens
ord, da stråler livets krone!

Jørgen Hedager Nielsen er redaktør på
genkomst.dk, og forfatter til ”Han gør alting
nyt – om de sidste tider, Jesu genkomst og
den nye jord” (Lohse 2016).
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Skal du købe eller sælge hus?

Danbolig

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

FÅ EN GRATIS
SALGSVURDERING
NÅR DU SKAL
SÆLGE DIN BOLIG!
Købmagergade 5
3730 Nexø
Tlf. 5649 7828
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
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POULSKER SOGN

INDRE MISSION
Kirkeskolen i Snogebæk

August
Tirsdag, d. 11. kl. 19.30
Møde v. Palle Kure
Søndag, d. 23. kl. 14.00
Sensommermøde i Allinge-Sandvig
Ved landsleder i IMU Niels Hankelbjerg
Mortensen
Oplysninger om gudstjenestetider kan du finde på
kirkernes hjemmesider.
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.

Poulsker Sogn
Sognepræst
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Skovløkken 16, Snogebæk
3730 Nexø
Tlf. 56 48 80 40
havj@km.dk
Fredag fridag
Nexø Kirkekontor
Se side 20
Organist
Birte Kofod
Ingefærløkken 3, 3700 Rønne
tlf. 56 48 80 12, mobil 20 27 57 14
e-mail: birtekofod@live.dk

Tirsdag, d. 25. kl. 19.30
Møde v. Hartvig Mumm
Emne: ”Forventninger til Jesu komme…!”
September
Tirsdag, d. 8. kl. 19.30
Møde v. rejsesekretær Kasper Drejer, DBI
Tirsdag, d. 22. kl. 19.30
Møde v. Finn Kappelgaard
Oktober
Torsdag, d. 8. kl. 19.00
Bibelundervisning i IM, Løkkegade 10, Tejn
Emne: Livet som kristen, Efeserbrevet kap. 4
Tirsdag, d. 20. kl. 19.30
Møde v. missionskonsulent Maria Legarth

Graver
Mogens Madsen
Strandmarksvejen 9,
3730 Nexø
Tlf. på kirkegården: 61 78 52 74
e-mail:
graverpoulskerkirke@outlook.dk
Fredag fridag
Menighedsrådsformand
Finn Pedersen
Bedegårdsparken 16, Snogebæk
3730 Nexø
Tlf. 22 58 80 23
e-mail: farped@mail.dk

Kirkeværge
Jørn Nygaard
Tjørnebyvejen 1, Poulsker
3730 Nexø
Tlf. 51 36 37 45
e-mail: nygaards@mail.dk
Hjemmeside
www.poulskerkirke.dk
Facebookgruppe:
Sct. Povls kirke, Bornholm
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.
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ARRANGEMENTER

MUSIKi kirken
Fredag, d. 14. august kl. 19
Koncert med ME AND MARIA
Glæd dig til en smuk koncert, hvor ME AND MARIA
skaber rum til ro og fordybelse med smukke, blide sange,
stemningsfuld lyssætning og eftertænksomme fortællinger.
Billetter kan købes ved indgangen eller bestilles
via https://www.place2book.com/da/sw2/sales/sr1qlecyr8.
Entré 50 kr.
Tirsdag, d. 18. august kl. 20
Sommersang
Gratis adgang.

Sommersang
i Nexø Kirke

Tirsdag d. 18. august kl. 20
Det er gratis - og alle er velkommen!
Kom og syng med på de dejlige sommersange

Babysalmesang
Til efteråret vil vi gerne starte et nyt hold babysalmesang op.

Søndag, d. 6. september kl. 15
Koncert med det rytmiske acapellakor Momentum
Det spændende københavnske kor, som også har bornholmske
medlemmer, ledes af Bonnie Denise Christiansen.
Billetter købes ved indgangen.
Entré 50 kr.
Tirsdag, d. 20. oktober kl. 20
Efterårssang
I år har vi valgt at udvide vores sangaftener,
så det ikke kun er om sommeren, vi mødes og synger.
Kom og vær med til denne første efterårssangaften.
Gratis adgang.
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Vi mødes tirsdage kl. 10.30 hen over efteråret fra
september til december, ialt 10 gange.
Tilmelding til vores organist Jesper Mejlvang
på mejlvang@balticrecording.dk eller via kirkens
hjemmeside (link til babysalmesang på kirkens
hjemmeside).

Aflysninger
Onsdagstræf og Seniormøder aflyses i de kommende måneder.

Tirsdagsbøn

Tirsdage kl. 16 - 16.30 i kirken

KIRKELIGE FORENINGER

Evangelisk
Luthersk Mission
Vægtergade 4
Formand: Preben Koefoed-Jespersen
Turistvej 32, 3730 Nexø,
tlf. 56 48 82 07 / 36 97 69 10
Se opslag på missionshuset og i Bornholms Tidende.
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

Tæppekredsen
Tæppekredsen mødes på Nørremøllecentret mandage kl. 14.00.
September: d. 7. og d. 21.
Oktober: d. 5. og d. 19.
Vi håber, at det er tilladt at komme på
Nørremøllecentret til september. Er det

ikke tilfældet, vil I få besked telefonisk.
Indtil da ønskes I en god sommer fra
Solveig og Inger.

KFUM-spejderne
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

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Sognepræst
Jens Borg Spliid rejser
Den 1/9 2001 blev Jens Borg Spliid sognepræst i
Nexø. Den 1/8 2020 begynder han i et nyt embede i Vestjylland. Tak for de 9 år hos os i Nexø.
Tak for dit engagement i arbejdet. Du og din
familie ønskes Guds velsignelse i jeres nye opgaver.
Sognepræstens stilling vil blive opslået snarest
muligt.

Ny gravermedhjælper
Den 1. april blev Thomas Christoffersen graver i
Pedersker. Tak for de 10 år du hjalp os i Nexø.
Den 15. maj fik vi en ny gravermedhjælper: Heidi
Finne Jensen. Heidi har i 11 år haft en lignende
stilling ved Allinge Kirke.
Velkommen hos os, Heidi!

Valg til Menighedsrådet
Tirsdag, d. 15. september er der menighedsrådsvalg. Forud for dette valg afholdes torsdag den
20. august kl. 19.00 et orienteringsmøde i Kirkeskolen. Dette møde erstatter det årlige menighedsmøde. Her vil blive orienteret om det kommende
valg, som bliver en valgforsamling med valg af det
nye menighedsråd ved skriftlig afstemning på
selve aftenen den 15. september.
Der er mulighed for et senere afstemningsvalg,
hvis der senest d. 13. oktober indleveres en alternativ liste til dem , der blev valgt på valgforsamlingen.
Der er menighedrådsvalg hvert 4. år, men i år
er det efter nye regler, som beskrevet ovenfor. Det
nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent
d. 29. november.

Dina Skarsholm
ARRANGEMENTER

BønforByen

Ulvetime

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

Hver gang kl. 17.30

Torsdag, d. 3. september
Torsdag, d. 1. oktober
Alle er meget velkomne!

Onsdag den 2. september
Onsdag den 30. september
Efter en halv time med sjov, leg og sang i kirken,
spiser vi sammen i kirkeskolen. Tilmelding er ikke
nødvendig.
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KIRKENS ADRESSER

Nexø-Poulsker Pastorat
Sognepræst (kbf)
Embedet er vakant
Bredgade 16,
3730 Nexø
Tlf. 56 49 21 25 - 3

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 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
Pt. vakant

Nexø Kirkekontor
Købmagergade 24

Hjemmeside
www.nexokirke.dk

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

Kirkeblad
Redaktion: Jens Borg Spliid
Hans Vilhelm Breum Jakobsen (ansv.), Lasse Munk,
Claus Anton Hansen
Forside
Colourbox
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
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Kontakt kirkekontoret på tlf. 56493938

KIRKENYT

Indsamling i Nexø Kirke
April: Menighedsfakultetet:
Maj: Promissio:

0,00 kr
265,00 kr

Andagter og gudstjenester
på Nørremøllecenteret
I øjeblikket er der andagt kun for Nørremøllecenterets beboere hver tirsdag kl. 11 i en af plejehjemmets gårdhaver.

Menighedsrådsmøde
Onsdag, d. 19. august kl. 19.00 i Kirkeskolen
Onsdag, d. 16. september kl. 19.00 i Kirkeskolen
Onsdag, d. 21. oktober kl. 19.00 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.

Menighedsrådsvalg
Torsdag, d. 20. august kl. 19.00
Orienteringsmøde i Kirkeskolen
Tirsdag, d. 15. september kl. 19.00
Valgforsamling

Barnedåb
Ring til præsten (56 49 21 25), 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.

Konfirmandsindskrivningsgudstjeneste
Onsdag, d. 26. august kl. 19.30
i kirken

Oplysninger om
gudstjenestetider kan
du finde på kirkernes
hjemmesider.
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BERGMAN
Torvet 1 . 3730 Nexø . Tlf. 5649 2211

MURERFORRETNING · AUT. KLOAKMESTER

&

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

- under samme tag, midt på Torvet!

NEXØ KØRESKOLE
Telf. 56 49 34 20

SPORT & FRITID
TRYK & PROFILBEKLÆDNING

(Bedst kl. 7-8)

Kørekort til
BIL • MOTORCYKEL • TRAKTOR
4USBOEHBEF /FYt5MGtOFYP!TQPSU24EL

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
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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

PRÆSTEN SKRIVER - FOR SIDSTE GANG

Et kald fra
horisonten

Afskedens time
Det er både med vemod og glæde, jeg fatter pennen i dette øjeblik. Jeg har haft nogle rigtig gode år
som præst i Nexø siden 2011, men har nu modtaget et kald til at skulle være præst i Vestjylland.
Jeg forlader bestemt ikke Bornholm i protest, men
forsøger at følge Guds kald, som i denne omgang
har lydt meget tydeligt. Det er også et velkendt
faktum, at det er bedst at stoppe, mens legen er
god – og det har den været hele vejen igennem.
Jeg har altså intet at klage over, men vælger alligevel at lægge mine æg i en anden kurv i fremtiden i
tillid til, at det er der, Gud nu fører mig hen.
Jeg har talt med mange, der har udtryk bekymring
over, at jeg flytter. Tak for de mange kærlige og
rosende ord. Når Gud kalder mig til et andet embede, er jeg overbevist om, at Han også har en
plan for, hvem der skal afløse mig her i byen.
Hvad skete der i min tid?
I den tid jeg har tilbragt i Nexø, har jeg arbejdet
for indførelsen af et nyt kirkeblad i farver.
Et blad, der er spændende og indbydende at se på.
De sidste år har det endda været i samarbejde
med Poulsker. Kort efter jeg kom til, lavede jeg
også en hjemmeside til kirken. Den er i mellemtiden blevet besøgt knap 20.000 gange og har lige
fået en kraftig overhaling, så den er blevet mere
tidssvarende.
Blandt nye initiativer kom også Ulvetimen i gang.
Den har nu fungeret i nogle år og har været Nexø
kirkes tilbud til småbørnsfamilier. En overgang
havde vi også Gud og Gourmet. Jo, det er blevet til
mange gode og spændende timer. Konfirmationsforberedelser er også noget, jeg har sat stor pris på.
Tænk at få lov til at fortælle så mange unge mennesker om Jesus Kristus. Det har rørt mit hjerte
meget, hver gang jeg har hørt et af disse unge
mennesker fortælle, at de er kommet til tro.

Hvad bringer fremtiden?
Ny præst betyder også andre nådegaver hos hyrden. Vi har alle fået forskellige fordele af Herren,
som Han har skænket os til at hjælpe med at bestride embedet bedst muligt – jeg håber, I vil tage
godt imod jeres nye præst.
Hvad angår min fremtid, så får jeg nu tre kirker at
besøge og virke i. Helt konkret handler det om
Nørre Vium, Herborg og Troldhede kirker. Det
er vidt forskellige kirkerum, som på hver deres
måde giver inspiration til at tage på rejse i troens
univers. Skulle du ved et tilfælde ende på de kanter midt mellem Ringkøbing og Herning, er du
meget velkommen til at kigge forbi. Gensynsglæde
er ikke sådan at foragte!
Mange tak!
Fra hjertet skal der lyde en stor tak til alle jer,
mine brødre og søstre i Herren, som jeg har haft
den glæde at fejre gudstjeneste sammen med. Tak
til min præstekollega, Hans Vilhelm, og til menighedsrådet – både det nuværende og de tidligere af
slagsen. Tak for de mange oplevelser, vi har delt
med hinanden; tak for samtaler og tanker; både
dem, der er sagt i fortrolighed, og dem, der er delt
i forbindelse med vidnesbyrd.
En stor tak skal også lyde til kordegnen, AnnKrestin, som har været der i medgang og modgang – i tider med corona og helt almindeligt
regnvejr. Tak til de øvrige fra medarbejderstaben
for et godt og frugtbart samarbejde. I har hver
især bidraget til at lære mig meget, og jeg tænker
vi har haft det godt sammen.
Horisonten
Traditionen tro kommer mit portræt op at hænge i
Kirkeskolen sammen med de andre forgængere i
embedet. Hvad fremtiden vil bringe, ved kun Gud.
Gennem profeten Jeremias hører vi ordene:
Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger
Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at
give jer en fremtid og et håb.
Med de ord vil jeg tage min afsked.
Må Gud velsigne såvel menigheden, som det
arbejde, der udgår fra Nexø Kirke!
De kærligste hilsner,
Jeres broder i Herren,
Jens.
23

PS

PETER WESTH JENSEN

Mavefornemmelser…

Min mavefornemmelse siger mig… Vi kender udtrykket. Nu om dage virker det
som om, at det er meget vigtigt at lytte
til… sin mave.
Nogle tager åbenbart store beslutninger
efter at have lyttet til deres mave. Man
kan fx finde på at sige sådan noget som:
”Min mavefornemmelse sagde mig, at
det var rigtigt at sælge huset. At gå fra
konen. At flytte til Aarhus. At skifte bilen
ud.”

For mig at se er det for store tanker at
have om sin mave. I hvert fald er det
meget, man ikke kan lade afgøre ud fra
sine fornemmelser i maven. Der er noget,
vi skal fornemme os til. Helt sikkert. Og
noget, vi skal bruge vores fornuft til.
Endnu mere…
Og så er der sandheder i vort liv, som
vi ikke selv skal opfinde. Sandheden om
Gud kommer fx ikke fra vort tankedyb.
De store sandheder livet kommer til os
udefra. De skal siges til os. Til-siges os.
Jævnfør ordene i radioen fra d. 4. maj
1945: ”I dette øjeblik meddeles det, at
Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.”
Det helt vigtige er, hvad Gud siger til os.
Når Jesus siger: ”Den, der kommer til
mig, vil jeg aldrig vise bort,” så skal vi tro
det. Lade det gælde. Handle på det. Så
skal vi ikke blande vores mave ind i det og
sige. ”Jamen min mavefornemmelse siger
noget andet.” Drop, hvad din mave siger
– og tro på det, Gud siger til dig.

NøgleOrdet
Det folk der vandrer i mørket,
skal se et stort lys, lyset skinner for
dem, der bor i mørkets land.
Esajas 9,1
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