Kirkeblad maj 18

06/07/18

13:47

Side 1

En hilsen fra din kirke

Tema
Ude godt
– hjemme bedst

INDHOLD
Præsten skriver

3

Jeg har hjemvé

4

Hjem – på besøg

6

Ude godt – hjemme bedst!
Arrangementer
Poulsker sogn
Kalender

10

2018
2019

12

15

Nyt fra menighedsrådet
Konfirmander

Kirkens adresser
21

Gudstjenester
PS

24

17

17

Kirkelige foreninger
Kirkenyt

8

23

20

18

Maj
Juni
Juli

KIRKEBLAD FOR

NEXØ OG
POULSKER

Kirkeblad maj 18

06/07/18

NI

13:47

Side 2

ELSEN

56 94 90 90

Sdr. Hammer 2E · 3730 Nexø
Tlf. 56491030 · Mail: mail@brillehuzet.dk

Et godt boligsalg
starter her...!

v. Jonas Ystrøm
Mølleby 5
3730 Nexø
21 65 38 28

Torvet 9 3730 Nexø - Telf. 62 26 41 65
www.zjoos.dk

Sdr. Hammer 55, Nexø
Telefon 5649 3211
ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag kl. 13.00-17.00
Lørdag kl. 10.00-13.00

NEXØ
v/ Per Kofoed
Aasen 1, 3730 Nexø
nexoe@home.dk
Tlf. 56 49 30 87

2
2

www.lumigenbrug.dk

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

PRÆSTEN SKRIVER

Velkommen hjem!
Det burde måske være de første ord, der lød til enhver gudstjeneste i kirken. Det er godt at
være ude, men hjemme er nu bedst. Så tænker du sikkert: ”Hvordan kan kirken nogensinde blive mit hjem?”
Kan du forestille dig, at Himmelen en dag skulle blive dit hjem?
- Så får du en forsmag på det i kirken. Det er ingen hemmelighed, at der i Himmelen lyder
lovsang til Guds ære, og den lovsang skal aldrig få en ende. Den vil vare til evig tid.
I kirken har vi også lovsang, og vi underlægger os Gud i troen på, at Han alene har magten
og æren. Det er Guds skaberværk, vi bevæger os rundt i her på Jorden, og den er skabt i
overensstemmelse med Guds vilje.
Himmelen er karakteriseret ved at være perfekt. Der er ikke nogen, der mangler noget, der
er ingen syge. Ingen er sultne eller tørster, og ingen er bange eller kede af det. Der er glæde
og fest hver dag.
Ja, det giver nok nærmest ikke mening at tale om dage, fordi de er et udtryk for, hvordan
vi måler tiden. Det er der slet ikke brug for i Himmelen, for den hører aldrig op.
Kunne du tænke dig at få del i det?
- Så er der én vej og kun én vej, der fører til Himmelen. Den går gennem Jesus. Selv siger
Han: Ingen kommer til Faderen uden ved mig (Joh. 14).
Mange har gennem tiden forvildet sig væk fra Jesus, men det er ikke for sent at vende hjem,
så længe vi stadig trækker vejret. Der er tid endnu, hvis du læser dette. Jesus fortæller en
lignelse med det sigende navn ”Den Fortabte Søn” (Luk. 15). Lignelsen omhandler netop
det at have lagt troen på hylden for så at vende tilbage til Gud og blive taget imod med
åbne arme. Gud byder ”velkommen hjem”.
Det er det, vi hører om i kirken om søndagen. Det er det, der er det centrale budskab i
den kristne forkyndelse, at Jesus kom hertil for med sit liv at bane vejen til frelse og evigt liv
for enhver, der tror på Ham. Kunne du tænke dig at blive budt velkommen hjem?
- Så kom i kirke og hør mere om, hvad Jesus gerne vil gøre for dig. Ingen tvinger dig til
at følge Ham, men der er ikke andre veje til Himmelen end gennem Ham. Kirkegang
medfører ikke automatisk frelse. Det er kun troen, der leder til frelse – og endda ikke,
fordi vi fortjener det. Det er sket af nåde. Vil du gerne høre mere?
- Så kom hjem på søndag!
- Vi er mange, der vil glæde os til at se dig og sammen med dig glæde os
over, at Jesus er verdens frelser.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus!
Jens Borg Spliid
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Jeg har hjemvé!
SUNE SKARSHOLM
Sognepræst i Korning og Løsning sogne

Det slår aldrig fejl. Når jeg kører om bord på færgen i Ystad, siger jeg på mit bedste bornholmsk:
Så er vi næsten hjemme! Det er selvfølgelig også
lidt af en tilsnigelse. Jeg har immervæk haft mit
eget hjem med ægtefælle, børn og hus i en anden
del af Danmark i næsten et kvart århundrede.
Men alligevel. Intet sted i verden vil jeg nogensinde få den samme følelse af at komme hjem, som
når jeg ser Rønne kirkes smukke tårn og kører
mod Sydbornholm. Jeg vil helst køre turen, mens
det endnu er lyst, for jeg nyder genkendelsen af
vejens sving, husene langs den, og tanken om de
mennesker, som engang boede der.
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Jeg er taknemmelig for stadig at have mine forældre og kunne besøge dem i det hus, hvor jeg er
vokset op. Der er vidunderligt at komme hjem –
også som voksen. Jeg bliver med ét mindet om
min egen barndom og den tryghed, som var forbundet med den. ”Herfra min verden går”. Sådan
skrev H. C. Andersen i sangen I Danmark er jeg
født – ganske vist om hele Danmark. Andersen
var jo berejst i Europa. Men barndomsoplevelserne ved Odense Å præger hans værker dybt. Herfra udgår Andersens fantasifulde verden. Jeg er
altså i godt selskab, når jeg føler mig hjemme på
Bornholm og i særdeleshed i Bodilsker, Snogebæk
og Nexø. Herfra min verden går … og herfra er
jeg selv gået ud i verden.
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Men jeg har opdaget en følelse, som stort set
dukker op hver eneste gang, jeg kommer hjem.
En følelse af hjemvé. Det er sært, at den kommer
her – netop under dette tag, omgivet af mine
forældre, omkring det bord, hvor familien har
været samlet i årtier.
I de senere år har jeg opdaget, at følelsen også
kan dukke op i mit eget hjem. Det hænder særligt
i de skønneste øjeblikke, som når vi er samlet
omkring bordet eller træet juleaften, eller når de
store drenge er kommet hjem. Følelsen af glæde
ved min familie afføder samtidig en vemodig
følelse af hjemvé. Et stik i hjertet. Det er sært,
men ikke særligt for mig. Mange vil kunne genkende oplevelsen fra sig selv.
Jeg tror ikke, at man kan komme af med hjemveen ved at omfavne sin familie mere, eller ved at
ville lave den om. Den forsvinder heller ikke ved
at tage tilbage til sit barndomshjem og forsøge at
leve i fortiden. Hverken nostalgiske tilbageblik
eller fremskridt hjælper mod denne hjemvé. Jeg
kan ikke forvente eller forlange af hverken min
barndom, min nutid eller min fremtid at gøre det
ud for min længsels mål.
Hvad er det, som jeg – og alle mennesker – længes efter, og som hjemveen minder os om? Jeg er
overbevist om, at vi dybest set mærker savnet efter
Paradiset, Himlen eller Guds rige. Kristendommen har mange betegnelser for den sag. Midt i
glæden ved mit hjem – minder min hjemvé mig
om Paradiset, hvor Gud altid er nær. Jeg længes
efter at komme til det hjem.
H. C. Andersen kendte denne dobbelthed i førnævnte sang. Om sit fædreland her, synger han:

”I grønne øer, mit hjertes hjem hernede”. Ordet
hernede viser, at han vedkender sig et andet hjem.
At længes hjem opleves som en fremmedhed midt
i en skøn verden. Få har beskrevet den smukkere
end St. St. Blicher:
Sig nærmer tiden, da jeg må væk,
jeg hører vinterens stemme;
thi også jeg er kun her på træk
og haver andetsteds hjemme.
Hele den bibelske grundfortælling er skåret over
denne form: Hjemme – ude – hjemme. Syndefaldsberetningen beskriver, hvordan mennesket
vendte ryggen til Gud og til haven med den evige
glæde. Undervejs fortælles der om vor hjemløshed
med al dens fortvivlelse, frem til vi ser håbet om
opstandelse og genrejsning af skaberværket blive
tændt med Jesus Kristus. Endnu er vi på vej som
troens pilgrimme med Himlen som mål. Der er
ingen vej tilbage til Paradiset. Men i Kristus har
Gud åbnet en vej frem mod Paradiset. Derfor er
Jesus Vejen, Sandheden og Livet.
Jesu berømte lignelse om den fortabte søn har
samme opbygning: Hjemme – ude – hjemme.
Lignelsen er også inspirationen til et digt, som er
fortællingen om mit eget og mange andres liv:

Som når et barn kommer hjem om aftnen
og mødes af en kærlig favn,
således det var,
da jeg kom til Gud,
jeg følte, at dér hørte jeg hjemme.
Der var en plads i Guds store sal,
en plads som ventede mig.
Og jeg følte: Her er jeg hjemme,
Jeg vil være et barn i Guds hjem.
Göte Strandsjö
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Hjem – på besøg
LASSE MUNK
At komme hjem. Det er noget vi alle forbinder
med rigtig mange følelser. For nogle er det forbundet med dårlige minder og følelser af svigt. En far
eller mor som var fraværende, eller som ikke formåede at give en det, som man nu havde brug for.
For andre er det lykkelige minder, som kommer
først op i erindringen. Minder fra julens hygge,
påskeferien eller besøget den varme sommer.
For mig er det klart en følelse af tryghed og nærvær, som kommer til mig. At nu kommer jeg hjem
på besøg hos min mor og far, og nu skal jeg ikke
præstere noget – nu kan jeg bare være.
Når jeg tog turen overfra og ramte Bornholm, så
var jeg kommet hjem. Jeg kunne konstatere, at
naturen er, som den skal være. Der var stadig de
samme klipper, store flade sandstrande og den
meget mangfoldige skov. Jeg er opvokset i en familie, som boede på landet. Og noget af det, jeg
husker godt, var vores søndagsudflugt, hvor vi tog
kaffekurven med og gik en tur et sted i den bornholmske natur. Den spontane tur ned til mosen,
turen til det gode kirsebærtræ, som skulle rippes
sammen med min lillebror, eller sommerudflugterne med vennerne, hvor vi tog på stranden og
hyggede os, inden vi sluttede af med at grille sammen om aftenen.
Jo, det at komme hjem på besøg er en rar ting. Når
jeg kører hjem til mine forældre, så er det lidt som
at komme ind i en anden tidslomme, end når jeg
er i mit hjem. Hos mig går rigtig mange ting rigtig hurtigt. Hos mine forældre kommer man ned i
tempo. Her er jeg ikke kun gæst – her hører jeg på
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en måde til. Når jeg besøger venner og bekendte,
så vil jeg ringe på, men når jeg kommer hjem, på
besøg, så åbner jeg døren, vader ind og siger hej.
Hverdagen ligner også sig selv på en forunderlig
måde, når jeg kommer hjem på besøg. De rutiner,
jeg havde, da jeg boede hjemme, de kommer hurtigt tilbage. Derfor skal jeg lige spørge til naboerne, om hvordan det går dem, ud og se haven for
at se, om der er sket en forandring siden sidste
besøg. Maden er også altid på bordet, så jeg er
sikker på, at hvis jeg forlader mine forældre sulten,
så er det min egen skyld. Der er også ofte lige
noget, jeg skal hjælpe mine forældre med, når jeg
nu alligevel kom på besøg. Computeren skriver
noget, de lige skal ha’ hjælp med.
Et minde, som mange af os nok har, var julen
2010. Den jul kom jeg hjem d. 21. december, og
det var en rigtig god idé. Fordi vi kunne ikke komme nogle vegne fra d. 23. til d. 28. december. Den
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jul kom alle, der havde planlagt at holde jul hjem,
inden det hele lukkede til. Desværre blev der ikke
nogen julegudstjeneste det år for os, vi kunne
simpelthen ikke komme ud. Men den måde vi var
sammen på, var helt unik. Og den måde, vi bare
blev børn igen og lavede kælkebakke fra tagryggen
af, er også noget, jeg altid vil huske på.
Sådan er min følelse, når jeg kommer hjem på
besøg. Og sådan har jeg det faktisk også, når jeg
kommer hjem på besøg i kirken. Så kommer jeg
tilbage til samme kirkebænk. Præsten er ikke den
samme, som da jeg var barn – men budskabet er
det samme. Jesus elsker mig over alt på Jorden, og
han ønsker at være sammen med mig. Han ønsker
også, at jeg skal stole helt på ham, og give afkald
på alt det, der skiller mig fra ham i form af afguder og syndige ting. Men jeg får også at vide,
at uanset hvor god eller dårlig jeg er til at tage
afstand fra det – så elsker han mig, for jeg er hans
barn. Nadverritualet er også det samme, velsignel-

sen er den samme. Derfor er det rart for mig også
at komme hjem på besøg i min kirke, hvor nogle
af mine barndomsminder også har rod.
Når vi nu snakker om hjem på besøg, så er det jo
også det, Jesus siger til os i Bibelen: Vi er gæster
her på denne jord. Vi er på besøg. Og når dette
liv slutter, så skal vi hjem-hjem, hjem til den nye
jord. Så skal vi ikke hjem på besøg, så er vi hjemme, hvor vi hører til, og der skal vi bo i en evighed. Et hjem, hvor alt er godt, og hvor vi ikke skal
bekymre os, om der nu er styr på tingene eller om
mor eller far nu igen svigter. Nej, i Guds hjem er
alt godt.
Så ja, jeg glæder mig hver gang jeg skal hjem på
besøg hos mine forældre. Og ja, jeg glæder mig
faktisk endnu mere til, at jeg skal rigtig hjem til
Gud og bo. Men er også fantastisk glad for det
besøg, jeg har fået her på jorden, og håber på,
at det bliver godt og langt.
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Ude godt
– hjemme bedst!
INTERVIEW VED HANS VILHELM BREUM JAKOBSEN
Kirkebladets tema hedder:
Ude godt, hjemme bedst – hvad forstår
I ved den sætning?
Helene: At det er godt at have en solid base i sit
liv at vende hjem til. Basen kan defineres på forskellige måder; det kan være et rent fysisk hjem,
men det kan også være en gruppe, hvor man føler,
at her hører jeg til. Hjem behøver ikke være
begrænset af geografi, men har udgangspunkt i
tryghed og sikkerhed, en følelse af at være hjemme, hvorfra man trygt kan gå ud i verden og
møde andre mennesker, holdninger og kulturer,
bare man har et fundament at stå på – hjemme.
En eftermiddag lægger jeg vejen forbi
Bækkely. Jeg har aftalt et interview
med Mama Bækkely – Helene og Hr.
Bækkely – Preben.

Preben: Et sted, hvor vi hviler, og har lov til at
være ærlige omkring vores meninger og følelser,
og hvor vi bestemmer. Et sted, hvor man får lov
til at bare være sig selv, et udgangspunkt.

Først en introduktion. Helene er født
i Østerlars, uddannet sygeplejerske,
gift med Preben, mor til tre og arbejder til daglig i ELM. Preben er født i Rø,
uddannet elektriker, har en bachelor i
teologi/missiologi og arbejder som
tekniker. Helene og Preben har været
gift i 27 år, og tilbragt otte af disse
som missionærer i Peru.

Hvorfor forlod I jeres hjem på
Bornholm for at rejste ud som
missionærer?
Preben: Vi rejste ud i en kombination af mange
ting. Det gav mening at rejse ud for at hjælpe i en
ung menighed. Det kan man også kalde et kald,
fordi Gud ønskede, at vi skulle være der, hvor der
var brug for os, – og det blev i Peru. Vi har ikke
levet et liv uden eventyrlyst. Det at rejse er ikke
nødvendigvis noget, vi har lært hjemmefra, men
er heller ikke noget, vi har været bange for. Det er
bare at blive flyttet af en maskine et andet sted
hen. Når vi tager på ferie et sted, bliver vi ved
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med at være gæster, men når vi har rejst ud som
missionærer, forlader man det sikre og sætter sig
selv på spil for at få et hjem dér, og så etablerer
man venskaber. Så er man ikke bare nydere, men
også ydere i et nyt fællesskab, hvor man ikke bare
er interessante, men også brugbare, og man kan
bidrage.
Helene: På et tidspunkt havde jeg været et år i
Kenya og set, at det gav mening at arbejde sådan
et sted. Jeg arbejdede som lærer for missionærbørn og så nogle af de mørke sider af missionærlivet: Uro i kirken, stammestridigheder samt sygdom og stress – til trods for det, holdt Gud fast i,
at jeg ikke skulle være i Danmark, selvom han
havde vist mig, hvad missionærarbejdet også kan
indeholde. Man skal ikke begynde at rejse, hvis
ikke man har en lille snert af eventyrlyst, for ellers
bliver det tungt. Men man skal heller ikke rejse ud
og tro, at det bliver en lang badeferie. Vi rejste ud
på to præmisser; at det bliver sjovt at rejse og Gud
er trofast.
Kan man have hjem flere steder?
Preben: Ja, det kan man sagtens, – det har vi stadig. Vi sagde, at Peru var hjemme og Danmark
midlertidigt – sådan havde vi det allerede, når vi
var hjemme på orlov. Vi kan stadig sige det samme i dag, at Peru er hjemme, ligesom det her
(red. Bækkely) er hjemme. Men hjem kan også
være hos vores bedste venner, for der føler vi os
også velkommen.
Helene: Hjem er der, hvor man har tryghed med
de mennesker, man er sammen med. Man kan
altid tale om tilknytningsgrad, men det er ikke
det. Hjem er ikke afhængig af geografi, men det
er afhængig af tryghed og relationer som skaber
hjem. Ude godt – hjemme bedst, men det, der
var ude, kan blive hjemme og blive bedst eller
lige godt.
Hvad forstår I ved ordene, at Himlen
er vort rette hjem?
Helene: Det er der, hvor vi er på vej hen, dér,
hvor vores livsrejse ender. Når jeg knæler ved
alterets halvbue i kirken tænker jeg ofte på dem,

der er taget hjem. Det er fantastisk at vide, at
lever du med Kristus, har han sagt, at han er taget
hjem, taget i forvejen – dér er en blivende bolig
til én. Nu har vi sust rundt mellem alle vores
hjem her, så er dér et hjem, hvor vi kan få lov at
hvile, og virkelig hvile. Men det billede skal også
gerne have en afglans i et godt hjem, som vi kender her.
Hvis vi ikke har et godt hjem at se dette i, kan
forkyndelsen om det himmelske hjem nemt komme til at halte. Det, at vi i vort hjem, og også i
vores kirke, har et godt hjem, gør at vi også får
en forståelse af, at alt det gode, vi kan tænke om
vore hjem her på jorden, kun er en svag afglans
af vort himmelske hjem.
Preben: Jeg tænker også på, at alle de gange, vi
har flyttet, har haft drømme sammen om, hvordan vort næste hjem skal være, men mest om
tryghed og at kunne være sig selv og gå ind og
hvile sig, glæde sig og græde sammen. Den drøm
har fulgt os i hvert skridt til det næste hjem, at
drømme videre. Sådan kan vi også leve i forventning om Himlen som vort rette hjem, som det
perfekte hjem. Hjem er både noget, der er, men
også noget vi er på vej mod.
9

ARRANGEMENTER

MUSIKi kirken
Søndag, d. 23. juni kl. 20
Vores traditionsrige Skt. Hans koncert
med Nexø Koncertkor og Skibskoret.
Efter koncerten går vi i optog til bålpladsen.
Gratis entré

Sommersang
Kom og syng med
Tirsdag, d. 4. juni kl. 20
Tirsdag, d. 2. juli kl. 20

Søndag, 7. juli kl. 16
Kor koncert med Landskoret, et ungdomskor
med de bedste sangere fra hele landet.
Entré

BønforByen
Ulvetime
Hver gang kl. 17.30
Onsdag, d. 1. maj
Onsdag, d. 5 juni
Efter en halv time med sjov, leg og sang i
kirken, spiser vi sammen i kirkeskolen.
Tilmelding er ikke nødvendig.
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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 holdes hver første torsdag i
måneden kl. 19.00 i Nexø Kirkes menighedslokaler, Købmagergade 24.
Torsdag, d. 2. maj
Torsdag, d. 6. juni
Alle er meget velkomne!

ARRANGEMENTER

Onsdagstræf
Har du lyst til i fællesskab med andre at
læse og udforske tekster fra Bibelen?
Så er Onsdagstræf måske noget for dig.
Een 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:
1. maj
5. juni

Tirsdagsbøn
Tirsdage kl. 16 - 16.30

Skt. Hans aften
Søndag, d. 23. juni kl. 20.00
Sommeren synges ind af
Nexø Koncertkor og Skibskoret.
Derefter følges vi ad ned til bålpladsen
11

POULSKER SOGN
Nyt fra præsten:

Når kirke hjælper kirke!

Ved gudstjenesten søndag, den 24. marts, medvirkede konfirmanderne fra Davidskolen. I flere uger
havde vi arbejdet med og forberedt os til gudstjenesten. Ikke kun fordi der skulle findes salmer, øves
tekstlæsning og bønner. Ikke kun fordi kirken skulle
gøres klar, salmenumre hænges op, flaget hejses,
lysene tændes og kirkegængere bydes velkommen.
Men også fordi denne søndag var dagen, hvor et
missionsprojekt blev afsluttet. Ved konfirmandundervisningen har vi gennem missionsselskabet Promissio stiftet bekendtskab med den lutherske kirke
i Liberia og de skoler, den driver i landet. Projektet,
vi har arbejdet med, hedder: Giv en burger. I al sin
enkelthed går projektet ud på i løbet af en måned
at lægge penge til side, svarende til hvad en burger
koster. Disse penge bliver herefter indsamlet og
gennem Promissio givet til den lutherske kirkes
skoler i Liberia, sådan så flere børn og unge kan
lære at stave, læse, regne, osv.
Til gudstjenesten, den 24. marts, havde vi lavet
noget påskepynt, vi kunne sælge for at samle penge
ind, og desuden blev der i forbindelse med gudstjenesten vist en lille film om projektet, hvorefter
menigheden havde mulighed for at give et bidrag.
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I alt fik vi samlet 5887,- kroner ind. På konfirmanderne og egne vegne vil jeg gerne sige MANGE
TAK for det flotte bidrag, som nu bliver til glæde
og gavn for børn og unge i Liberia.
Matt 5,42: Giv den, der beder dig; og vend ikke
ryggen til den, der vil låne af dig.

Hans Vilhelm Breum Jakobsen
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 – GUDSTJENESTER
MAJ

JUNI

JULI

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

Søndag den 2. kl. 10.30
6. s. e. påske
Kirkekaﬀe

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

Søndag den 12. kl. 10.30
3. s. e. påske
Kirkekaﬀe

Søndag den 9. kl. 10.30
Pinsedag

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

Mandag den 10. kl. 10.30
2. Pinsedag
Kirkekaﬀe

Søndag den 14. kl. 14.00
Bibelcamping-gudstjeneste på
Bækkely

Søndag den 16. kl. 10.30
Trinitatis

Søndag den 21. kl. 10.30
5. s. e. trinitatis
Kirkekaﬀe

Søndag den 17. kl. 10.30
St. Bededag
Øjvind Hansen
Søndag den 19. kl. 10.30
4. s. e. påske
Børnekirke
Søndag den 26. kl. 9.00
5. s. e. påske
Jens Borg Spliid

Søndag den 23. kl. 10.30
1. s. e. trinitatis
Familiegudstjeneste for børn
og voksne med børnekirke og
grill-frokost

Torsdag den 30. kl. 10.30
Kristi himmelfartsdag

Søndag den 30. kl. 10.30
2. s. e. trinitatis

Søndag den 28. kl. 9.00
6. s. e. trinitatis

AUGUST

Søndag den 4. kl. 10.30
7. s. e. trinitatis

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

KIRKELIGE FORENINGER
Indre Mission

Kirkeskolen i Snogebæk
Maj
Torsdag, d. 2. kl. 19.00
Bibelundervisning i
IM Klemensker,
Sct. Klemensgade 2
Emne: En Gud, der ser.
v/ Metha Sørensen, Vejle
Tirsdag, d. 7. kl. 19.30
Møde v/ Hartvig Mumm
Emne: Velsignelse

Tirsdag, d. 21. kl. 19.30
Møde v/ Palle Kure
Juni
Tirsdag, d. 4. kl. 19.30
Møde v/ Jørgen Riis
Fællesspisning kl. 18.00
Tilmelding til Ingrid
tlf. 56 48 89 29
Tirsdag, d. 18. kl. 19.30
Møde v/ Hans V. B. Jakobsen

Juli
Fra d. 5. - 13.
Bibelcamping på Bethesda
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POULSKER SOGN

Juniorklub på
Bækkely
Hvornår:
Mandag kl. 19.00 - 20.30
Hvem:
Børn, der går i 3. - 7. kl.
Hvor:
Bækkely, Sdr. Mosevej 23
Hvad:
Bibelhistorie, sang, inden- og
udendørs leg og aktiviteter, saft
og kage
Kontakt:
Helene og Preben Kofoed
Jespersen, tlf. 56 48 82 07.
Brian og Ann-Krestin Rasmussen,
tlf. 56 49 12 10.
Karina Jakobsen, tlf. 26 35 85 24.

Velkommen 
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.

KALENDER FOR NEXØ KIRKE

Ill.: Gunnar Breiding

MAJ
1.

9.30

1.

17.30

Ulvetime

Onsdagstræf

Kirkeskolen
Kirken/kirkeskolen

2.

19.00

Bøn for Byen

Kirkeskolen

7.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken

14.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken

21.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken

21.

19.00

Menighedsrådsmøde

Kirkeskolen

28.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken

4.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken

4.

20.00

Sommersang

Kirken

Onsdagstræf

Kirkeskolen

JUNI

5.

9.30

5.

17.30

Ulvetime

Kirken/kirkeskolen

6.

19.00

Bøn for Byen

Kirkeskolen

11.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken

18.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken

18.

19.00

Menighedsrådsmøde

Kirkeskolen

23.

20.00

Skt. Hans koncert

Kirken

25.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken

2.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken

2.

20.00

Sommersang

Kirken

JULI

7.

16.00

Korkoncert med Landskoret

Kirken

9.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken

16.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken

23.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken

30.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken
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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

To nye kirkesangere er ansat
Efter prøvesang har vor organist, Jesper Mejlvang,
valgt to nye kirkesangere: Anna Laursen og
Pernille Werner. De begyndte d. 1. april.
Menighedsrådet har ansat dem til 70 gudstjenester
årligt; de skal derfor også være med ved gudstjenesterne kl. 9 – hvor vi hidtil ikke har haft nogen.
Tag godt imod dem!

Dina Skarsholm

Velfærdsbygningen
Graveren Simon fortæller: Efterhånden var det
gamle kontor/madpakkerum ikke tidssvarende.
Menighedsrådet gik derfor i gang med at søge om
en ny bygning.
Den nye bygning indeholder entré med adgang
til kontor, et kantinerum med et lille køkken,
omklædningsrum og badeværelse med toilet.
Der udover bliver der et offentligt toilet.

Følgende konfirmeres
søndag, d. 12. maj:

Og disse konfirmeres
fredag, d. 17. maj:

Lukas Runge Andrés

Frederik Ketils Andersen

Naja Aaskou Bernard

Mikkel Møller Andersen

Thea Louise Bojer Beyer

Freya Emilie Frounberg Kofoed

Elias Kjøbeløv Bjerregaard

Fie Line Franker Larsen

Mads Buhl

Silas Elleby Larsen

Marie Buhl

Tobias Holm Larsen

Clara Espersen

Daniel Johannes Lyster Pedersen

Isabella Frederiksen

Gustav Beyer Pedersen

Esther Vanessa Gonzales Garcia

Gustav Isidor Petersen

Hjalte Nexø Grønnegaard

Noa Egebjerg Pihl

Silke Kofoed Hansen

Jakob Urup Rasmussen

Rocky Dich Holmgaard

Sille Beyer Svendsen

Lærke Westh Bruun Jakobsen

Anna Wittorff

Benjamin Thyge Jensen
Katrine Østerlund Munch Jensen
Nicolai Andreas Kristensen
Madeleine Amanda Kowsky
17

KIRKELIGE FORENINGER

Lidt at grine af

Værestedet Vægteren

Kære Gud!

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

I går fik jeg kødboller til middag.
Hvad fik du?
Anne Marie
Hvordan kan det være at du ikke har
opfundet nogen nye dyr i den sidste tid?
Vi har stadig bare dem vi plejer at have.
Johnny

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

Jeg ved godt at man skal være god ved
andre men hvis Hans bliver ved med at
tage min ene skøjte så tæver jeg ham
altså!
Jacob
Hvis det er dig der har lavet regelen om at
det er børn, der skal tømme skraldespanden, synes jeg at du skulle ændre den.
Jonas
Fra bogen ”Børn skriver til Gud”, Scandinavia

Nyt fra Rumænienkredsen
I over 30 år sendte vi tæpper og trøjer til
Mother Teresas arbejde i Indien. På et tidspunkt ønskede den indiske regering imidlertid
ikke at modtage vores hjælp, så efter den tid
har vi sendt vores tæpper til det fattige Rumænien. På grund af vanskeligheder med transport, er vi desværre nødsaget til også at opgive
dette projekt.
Vi har derfor besluttet os til at hjælpe de mange hjemløse, der ligger og fryser i vore egne
storbyer. Så vores tæpper og trøjer bliver herefter sendt til Kirkens Korshærs arbejde, der
tager imod med stor taknemlighed. Så vi fortsætter vort arbejde med fortrøstning. Vi vil i
stedet for Rumænienkredsen nu blot kalde os
”Tæppekredsen”. Som sædvanlig står vore
mødedatoer i kirkebladet, og du er meget velkommen til at deltage. Skulle nogen ligge inde
med garnrester, tager vi imod med tak.
Inger Nielsen
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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

KIRKELIGE FORENINGER

Luthersk Mission

Havnegade 26
Formand: Lars Finn Holm,
Jagtvej 4, 3730 Nexø,
tlf. 42199403
Maj
Søndag, d. 12. kl. 19.00
Møde v/ Peter Krak
”Tilgivelse i menigheden”
Tirsdag, d. 21. kl. 19.00
Bibelundervisning
v/ Peter Westh Jensen
Ruths bog
Torsdag, d. 23. kl. 19.30
Bedesamling, Salme 55
Juni
Pinsedag, d. 9. kl. 19.00
Møde v/ Hans Ole Bech
Tirsdag, d. 18. kl. 19.00
Bibelundervisning v/ Simon Madsen
”Robust kristendom anno 2019”

Evangelisk
Luthersk Mission

Vægtergade 4
Formand: Preben Koefoed-Jespersen
Turistvej 32, 3730 Nexø,
tlf. 56488207/36976910
Maj
Torsdag, d. 2. kl. 19.00
Møde sammen med ELU
Søndag, d. 12. kl. 16.00
Møde
Søndag, d. 26. kl. 16.00
Møde
Kr. himmelfartsdag, torsdag, d. 30.
Fællesmøde på Bækkely
Juni
Søndag, d. 2. kl. 16.00
Møde v/ Frank R. Kristensen
Torsdag, d. 6. kl. 19.00
Møde fælles med ELU

Søndag, d. 23. kl. 19.00
Sct. Hans fejring
Andagt v/ Anja

2. pinsedag, mandag, d. 10. kl. 14.30
Møde

Torsdag, d. 27. kl. 19.30
Bedesamling, Salme 56

Søndag, d. 16. kl. 14.30
Indsamlingsfest
Tale v/ Chris L. Rasmussen

Søndag, d. 30. kl. 19.00
Møde v/ Peter Westh Jensen

Søndag, d. 30. kl. 16.00
Møde

Juli
Søndag, d. 7. kl. 19.00
Møde

Juli
Se mødeliste i Bornholms Tidende og
på missionshuset.

Søndag, d. 21. kl. 19.00
Møde

Juniorer
Mandage kl. 19.00 på Bækkely

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

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

mødes på Nørremøllecentret
mandage kl. 14.00
Maj: d. 13. og d. 27.
Derefter holder vi sommerferie til
mandag d. 2. september.

KFUM-spejderne

Havnegade 34, Nexø
Leder: Laila Elleby, tlf. 56493755
Ulve: 6-10 år
Fredag kl. 16.00-17.30
Spejder: 10-17 år
Onsdag kl. 18.30-20.00
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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

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

Sognepræst
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Skovløkken 16, Snogebæk
3730 Nexø
Tlf. 56 48 80 40
Fredag fridag

Kirkeværge
Steffen Nielsen
Kattesletsvej 6, 3730 Nexø
Tlf. 29 27 73 83

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

Hjemmeside
www.nexokirke.dk

Kirke- og kirkegårdsudvalg
Jens Borg Spliid

Kirkeblad
Redaktion: Jens Borg Spliid (ansv.)
Hans Vilhelm Breum Jakobsen, Lasse Munk,
Daniel Sonne Larsen, Claus Anton Hansen.
Forside
Klaus Nielsen, fotograf
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
December:
Nexø kirkes diakonale arbejde
Januar: Det Danske Bibelselskab
Februar: Åbne Døre

Menighedsrådsmøde
2625,50 kr.
360,00 kr.
505,00 kr.

Andagter og gudstjenester
på Nørremøllecenteret
Der er andagt eller kort gudstjeneste på Nørremøllecenteret hver tirsdag kl. 15.00 med efterfølgende kaffe.

Tirsdag, d. 21. maj kl.19 i Kirkeskolen
Tirsdag, d. 18. juni 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.

Følgende tirsdage er der gudstjenester ved sognets
præster:
7. maj *
28. maj
4. juni *
18. juni
2. juli *
16. juli
6. august *
27. august
3. september *
* med nadver
Alle er hjertelig velkommen!
Barnedåb
Ring til præsten (56492125), 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.
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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

Indsamlinger
Maj: Promissio
Juni: Bibellæserringen
Juli: KFUM’s soldatermission

MAJ
Søndag den 5. kl. 9.00
2. s. e. påske
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Søndag den 12. kl. 10.30
3. s. e. påske
Konﬁrmation
Jens Borg Spliid
Fredag den 17. kl. 10.30
St. Bededag
Konﬁrmation
Jens Borg Spliid
Søndag den 19. kl. 9.00
4. s. e. påske
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Kirkekaﬀe m/morgenbrød
Søndag den 26. kl. 10.30
5. s. e. påske
Jens Borg Spliid
Torsdag den 30. kl. 10.30
Kristi Himmelfartsdag
Jens Borg Spliid

JUNI

JULI

Søndag den 2. kl. 10.30
6. s. e. påske
Jens Borg Spliid
Lovsang
Kirkekaﬀe

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

Søndag den 9. kl. 10.30
Pinsedag
Jens Borg Spliid
Mandag den 10. kl. 10.30
2. pinsedag
Fællesgudstjeneste
i Poulsker
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Søndag den 16. kl. 10.30
Trinitatis søndag
Jens Borg Spliid
Lovsang
Kirkekaﬀe
Søndag den 23. kl. 9.00
1. s. e. trinitatis
Hans Vilhelm Breum Jakobsen

Søndag den 14. kl. 10.30
4. s. e. trinitatis
Øjvind Hansen
Søndag den 21. kl. 19.30
5. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Lovsang
Kirkekaﬀe
Søndag den 28. kl. 10.30
6. s. e. trinitatis
Hans Vilhelm Breum Jakobsen

AUGUST

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

Søndag den 30. kl. 10.30
2. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
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PS

PETER WESTH JENSEN

Jeg elsker at bo
i en lille by!
Jeg kan godt lide at bo i en lille by som

I en lille by skal man passe på ikke ”at

Nexø. Eller som Jelling, hvor jeg boede,

snakke over sig”. For jungletrommerne

da jeg læste til lærer på seminariet i

går, og en historie er hurtigt ude i hele

byen. Noget af det, der tiltaler mig ved

byen. – Kan din ”historie” mon tåle det?

den lille by, er, at man efter kort tid bli-

tænker du. Nej – så du må hellere holde

ver genkendt i bybilledet. Man kan ikke

en passende urban tone. Sundt for dig

forblive anonym. Folk ved snart, at du

selv og rart for dine omgivelser!

”hører til”.
Som når Paulus siger: Gengæld ikke
I en storby kan du forsvinde fuldstændig

nogen ondt med ondt; tænk på, hvad

– blive ”ingen”. I en lille by bliver du set.

der er rigtigt over for alle mennesker.

Du skal ikke have boet så længe i en lille

Hold fred med alle mennesker, om det

by, før du synes, du må sige ”goddag”,

er muligt, så vidt det står til jer.

når du passerer en enlig vandrer på fortovet. Du kender hende ikke, men du

At bo i en lille by giver rig mulighed for

har set hende før – nede i Fakta måske.

at øve sig i den – jeg fristes til at sige –

Det er dejligt at kunne hilse på folk! Og

demokratiske adfærd – som Bibelen

opløftende at blive genkendt af ukendte

anviser som passende i vores omgang

mennesker med et ”goddag”.

med andre mennesker.

NøgleOrdet
Så er vi da altid ved godt mod, og
vi er det, selv om vi ved, at vi ikke
kan være hjemme hos Herren, så
længe vi har hjemme i legemet.
2. Kor. 5,6
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