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Et godt boligsalg
starter her...!
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21 65 38 28
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www.zjoos.dk

Sdr. Hammer 55, Nexø
Telefon 5649 3211
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Lørdag kl. 10.00-13.00
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v/ Per Kofoed
Aasen 1, 3730 Nexø
nexoe@home.dk
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www.lumigenbrug.dk

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

PRÆSTEN SKRIVER

Guds barn jeg er …
I gamle dage, når jeg var i kirke med mine forældre, forventedes det, at børn sad
meget stille og ikke lavede en lyd på noget tidspunkt. Der er sket en del siden da.
Vi har aktiviteter i kirken, der i dag henvender sig til børn og børnefamilier. Det
kan godt være, at du ikke længere føler dig som et barn. Men et eller andet sted
håber jeg, at du kan finde følelsen frem igen. Jeg tænker ikke på, at du skal blive
4 år gammel rent mentalt. Nej, jeg tænker på, at vi skal gøre noget for at opsøge
den umiddelbarhed, hvormed barnet møder troen og Gud. Selv den ældste kan
lære noget af barnets naive og glade tilgang til det, der ikke forståes logisk, men
gives som gave. Som troende får vi lov til at være Guds børn. Vi får lov til at indse
afhængighedsforholdet til Gud og indfinde os i rollen som børn på ny. Der er helt
andre forventninger til et barn end til en voksen. Som barn kan man få lov til at
slappe af og hvile i troen på, at der bliver passet på én.
Engang kom disciplene op at tottes om, hvem af dem, der var den største. Se engang, hvad Jesus svarer ifølge Lukas: Da Jesus kendte denne tanke i deres hjerte,
tog han et lille barn, stillede det ved siden af sig og sagde til dem: »Den, der tager
imod dette barn i mit navn, tager imod mig; og den, der tager imod mig, tager imod
ham, som har sendt mig. For den, der er den mindste blandt jer alle, han er stor.«
(Luk. 9,47-48)
Uanset om vi er gamle eller unge, bør vi altså kunne finde det indre barn frem.
Vi bør kunne få øje på, at vi er Guds børn. Så længe man leger, bliver man vel
heller ikke gammel?
I en alder af 42 er jeg endnu ikke for gammel til at lege. Hvad med dig?
Dette nummer af kirkebladet vil henvende sig til børn i alle aldre. Det er til dig, der
føler dig som et Guds barn. Det er også konkret til dem, der endnu ikke har oplevet
så mange lys i fødselsdagslagkagen. Vi genindfører – for en kort bemærkning –
BællaSian, som tidligere havde fast plads i kirkebladet. Vi har udgivet kirkebladet i
rigtig mange år, og vi laver kirke for børn, så hvorfor skulle vi ikke også udgive et
kirkeblad, der var særligt henvendt til vore yngste kirkegængere?
Måtte du finde glæde derved, uanset din alder. Måske har du for en gangs skyld lyst
til at læse kirkebladet højt for dine børn eller børnebørn?

Jens Borg Spliid
3

TEMA

Babysalmesang
ORGANIST JESPER MEJLVANG

Babysalmesang, – ja, egentlig lyder det, som om
det er babyerne, der skal synge salmer.
Men nej, det er noget helt andet, vi har gang i
hver tirsdag formiddag i kirken.

Først hører vi bedeslag, som jeg spiller på en lille
triangel. Det er fantastisk at se, hvor åbne sanser,
de små babyer har. Fra første slag bliver de helt
stille og lytter intenst til den fine lyse klang.

Kl. 10.30 mødes vi og nyder en god times tid
sammen foran alteret ved døbefonten.

Så synger vi velkommen til alle, hvor jeg spiller en
lille figur samtidig på et mini-klokkespil.
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Igen har babyerne de helt store ører på, når de
hører klokkespillet.
Dernæst synger vi de valgte salmer, men altid
kun første vers. Vi har fokus på melodien og
genkendelse ved gentagelse. Det giver også overskud til de fagter og dansetrin, som vi laver til
salmen.
Vi når som regel at synge ca. 7 - 8 salmer, og vi
starter altid med en morgensalme som f.eks.
”I østen stiger solen op”. Også en årstidssalme
indgår i programmet og her i efteråret synger vi
for tiden ”Nu falmer skoven trindt om land” til
Johan Henrik Nebelong’s smukke melodi i valsetakt.

”Her vil ties, her vil bies”. Sidste vers nynner vi
kun, imens vi står helt tæt skulder ved skulder og
stille vugger fra side til side.
Til sidst synger vi en sang rundt om klaveret, og
her ligger de små babyer faktisk på selve klaveret.
De mærker vibrationerne fra tonerne igennem
kroppen og falder helt til ro. Det er en smuk og
rørende afslutning.
Efter hver babysalmesang har vi altid en lille hyggestund, hvor Connie er så sød at servere lidt
kaffe/the og saft med en lille småkage.

Første led afslutter vi med ”Sov sødt, barnlille”,
hvor babyerne på skift ligger i en tæppegynge
imellem to voksne og blidt bliver vugget, imens vi
synger. Det skaber en dyb ro hos alle.
I andet led ligger alle på gulvet og lytter til musik,
som vi spiller i kirkerummet. Det første stykke
musik, vi hører, er ”Sogno” – et lille kort intermezzo for strygere og klaver, som jeg har skrevet
for et par år siden. Samtidigt med at vi lytter,
vifter jeg lidt luft forbi babyerne, og de mærker
tydeligt de små vindpust.
Vi leger også med sæbebobler, som stille svæver
rundt i kirkerummet, imens vi lytter til Edvard
Grieg’s ”Morgenstemning” fra Peer Gynt. Det
er en effektfuld stemning, som ofte får mange
udbrud af forundring med på vejen fra de små.
Så rejser vi os og leger med en stor ballon, imens
vi lytter til ”Air”, 2. sats fra Johann Sebastian
Bach’s suite nr. 3. Vi står i en rundkreds med
babyerne på armen, og ballonen skiftes vi til at
kaste op i luften og rundt imellem os. Helt let som
luft flyver den, og når det rigtigt lykkes en gang
imellem, er det næsten som en lille ballet, hvor
musikken smelter sammen med vores bevægelser.

En dejlig afslapningstund, som vi har bagest i
kirken i børnehjørnet, hvor der udveksles mange
babyhistorier og deles erfaring om glæder og sorger ved at være forældre.
Efter ca. en halv times tid bryder vi op og går
hver til sit, nu med salmerne i kroppen og et glad
”på gensyn næste gang” på vej ud af kirkedøren.

Så er vi nået til tredje led, og babyerne er efterhånden ved at være trætte. Sammen går vi rundt i
en tæt rundkreds med baby på armen og synger
5
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Ulvetime
KORDEGN ANN-KRESTIN RASMUSSEN
Børnefamilier kender til ulvetimen: Alt for høj puls. Alt for lidt tid. Alt for mange
behov, der skal dækkes. Nu, nu, nu! Hente børn i børnehaven, som ikke vil med
hjem. Finde huer, regnbukser og bamsen, som kom med i morges, men som
nu er pist forsvundet. Små trætte ben. Indkøb. Scener foran slikhylderne. Hjem.
Pastagryden, der koger over, søskende, der skændes og slås. Lektier, der skal
hjælpes med, og tegninger, der skal kigges på, børn, der skal køres og hentes
til og fra sport. Ulvetimen: tiden før aftensmaden, hvor alle er for trætte og for
sultne, men hvor en hel masse skal klares.

Men Ulvetime er også noget andet. Godt nok
også noget, der foregår lige før aftensmaden, men
ikke noget, som er præget at stress og jag. Det
findes faktisk! Og det findes i kirken én onsdag
om måneden, hvor børnefamilier glemmer alt om
at lave aftensmad og går i kirke i stedet. Det kan
man ikke leve af, eller hvad? Måske kan man ikke
leve uden?
6

Kirkeklokkerne begynder at ringe kl. 17.25. Forældre med børn i forskellige aldre kommer sivende. Der bliver hilst og uddelt sangmapper, man
finder en bænk at sidde på, og ca. kl. 17.30 går en
kort børnegudstjeneste i gang. Den varer en halv
times tid. Vi synger børnesange, gerne med fagter
til. Der er en skattekiste med hemmelig ting, som
børnene skiftes til at finde frem. Der bliver fortalt
bibelhistorie i børnehøjde, med små figurer, med
tårne, mure og huse bygget af gamle papæsker.
Børnene sidder nu på gulvet, så de kan se, måske
røre eller måske smage på noget i fortællingen.
Bibelhistorierne må gerne få krop, så børnene
kan leve sig ind i fortællingen. De må gerne fornemme, at Bibelen har noget vigtigt at sige også til
dem. Vi synger igen, måske bliver der også tid til
at børnene får lov til at foreslå deres ynglingssang.
Alle må bede med på Fadervor så godt de kan, og
præsten slutter med velsignelsen. Den er vigtig
også for børn. Velsignelsen rummer mere end selv
vi voksne kan forklare. Velsignelsen slutter med, at
præsten tegner korsets tegn; vi får lov både store
og små at høre sammen med den korsfæstede
Jesus, som gav sit liv for os. Til slut synger vi en

TEMA

godnatsang, selvom ingen rigtig er på vej i seng
endnu.
Skal de stakkels forældre så hjem og stå på hovedet i gryderne endnu mere travle end til hverdag?
Nej, efter gudstjenesten går vi sammen over gaden
til vores menighedslokaler i Kirkeskolen, og der
står der mad klar til os. Det kan være præstens
kone, der har lavet mad, måske en fra menighedsrådet, men også ganske ofte nogle af brugerne af
Ulvetimen, som har lidt større børn og mulighed
for at give en hånd med på den måde. Varm mad,
børnevenlig mad.
Der øses op ved ta’-selv-bordet, og vi spiser sammen. Børnene bliver først færdige. De finder legetøjskassen eller tegnepapiret frem eller løber
udenfor i Kirkeskolens lille have og leger. Hygger
på tværs af alder. De store hjælper de små. Og
forældrene sidder og snakker og hygger sig over
maden, tager måske en ekstra portion. Der er god
tid. Måske et barn skal have hjælp til toiletbesøg,
eller der skal sættes et hjul på en legetøjsbil, men
ellers er der ro på. Efter en times tid begynder de
første at samle familien sammen til afgang, andre
sidder og snakker videre. Stort og småt bliver
vendt og drejet: børn, mad, fodbold, tro, bekymringer, sygdom, arbejde, skole. Der ryger også
nogle friske bemærkninger over bordet, – lidt
godmodigt drilleri.
Ulvetimen er ved at være slut. Aftensmaden
er klaret. Børnene har leget og hygget sig. Hele
familien har været i kirke.

Hvorfor holder kirken ulvetimer? Ikke kun for at
dele ud af gratis pasta og pizza og dyrke fællesskabet over maden, men også for at dele ud af det
allerbedste og allerstørste vi ved: evangeliet, det
gode budskab. Det er mad til vores urolige sjæl.
Evangeliet giver os fast grund under fødderne,
både når vi lever, og den dag vi skal dø. Også
børnene har brug for noget solidt at stå på i livet
og i mødet med døden. Vi er skabt og elsket, som
vi er, af vores Far i himlen, og han ofrede Jesus for
vores skyld, så vi kan komme i Himlen, når vi dør.
Det giver ro på, ikke kun lige før aftensmaden,
men hele livet.
Der er plads til flere i fællesskabet til Ulvetime,
velkommen!

Ulvetime

Hver gang kl. 17.30
Onsdag den 6. november
Onsdag den 11. december
Onsdag den 15. januar
Efter en halv time med sjov, leg og sang i
kirken, spiser vi sammen i kirkeskolen.
Tilmelding er ikke nødvendig.
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Juniorklub i Snogebæk
HELENE KOEFOED-JESPERSEN
Klokken er 19, og det er mandag. Ude på Bækkelys parkeringsplads er de første juniorer begyndt
at komme – de har kurs mod legepladsen, hvor
det er naturligt at samles. Det er en god måde at
begynde aftenen på – lige få raset lidt af.
Andre går mere målrettet mod juniorlokalerne
inde på Lejrstedet Bækkely, hvor man lige skal
have svar på et vigtigt spørgsmål: ”Hvad skal vi
lave i dag?” Så er vi i gang!
På et tidspunkt skal vi så i gang, og vi kalder sammen. Når vi holder junior, har vi tre elementer
med hver gang, vi er sammen: En aktivitet, en
andagt eller en bibeltime, og så slutter vi med
kage.
Som ledere synes vi, det er vigtigt, at der er noget
om Bibelen hver gang. Det er sådan set derfor,
vi holder junior – for at lære børnene noget om
Jesus.
Nogle af børnene kommer fra Minikonfirmand i
Nexø Kirke, andre fra Ulvetime. Andre igen går
på Davidskolen; fælles for alle er, at de har hørt
nogle bibelhistorier, som vi forsøger at bygge videre på.
Op til påsken indøvede vi et drama med påsken
som tema. Personerne Peter og Judas fik lov til at
fortælle deres version af påsken; fik lov til at fortælle om forskellen på at tage imod Jesus og ikke
at gøre det. Børnene blev tildelt roller og øvede
8
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og øvede – og lavede rekvisitter til deres roller.
Stykket blev vist for forældre, bedsteforældre og
søskende. Det var en rigtig dejlig aften.
Men vi ønsker også at være sammen med børnene i gode aktiviteter – vi er skabt som sociale
individer – og derfor skal vi også lave noget
sammen, der opøver vores evne til at være sammen. Det kan jo være, at vi kun har én hammer
med – for at vi skal øve os i at vente på, at det
bliver min tur til at låne den, for at tage et eksempel, som vi praktiserer.
En gang om året tager vi på lejr – og så har vi
junior fra fredag aften til søndag middag.
Weekenden er en lang gang junior – vi leger, vi
holder timer – vi spiser sammen, vi sover.
Og som et ekstra krydderi har vi cyklerne med –
og dem bruger vi til lidt af hvert. Det er vores
vigtigste legeredskab. Transportredskab – og vores
ven – der bringer os til Dueodde svømmehal – til
kirken i Neksø og hjem til Snogebæk igen... med
en snack på vejen.
Vi afleverer børnene godt trætte om søndagen –
og siger ”ses igen til en anden lejr”.
Denne lejr arrangeres sammen med vores kollegaer fra Hasle, hvor Juniorklubben Hytten samles
om fredagen.

Har du lyst til at være med til junior
– og du går i 3. - 6. klasse, så er du
meget velkommen.
Ring til Ann Krestin på 20 49 12 91
(eller send en sms)
Eller til Helene på 21 95 24 03
(eller send en sms)
Junior på Bækkely
hver mandag kl. 19.00 - 20.30
Ledere:
Ann-Krestin og Brian Rasmussen
Karina V. Jakobsen
Helene og Preben Koefoed-Jespersen
Magnus Koefoed-Jespersen
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Ved Claus Hansen
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En flok børn fra Nexø
har lavet nogle flotte
snemænd.
Træk en streg mellem
de snemænd, der er
fuldstændig ens.

Hvilket dyr red Maria på?
Træk streg mellem punkterne fra 1 - 24.
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ARRANGEMENTER

MUSIKi kirken
Søndag, d. 15. december kl. 16
Julekoncert med Nexø Koncertkor & Kor Bornholm

Den stemningsfyldte optakt til julen, som Nexø Koncertkor
giver os i samarbejde med Kor Bornholm.
Begge kor, under ledelse af Birthe Julin og Jesper Mejlvang
sammen med et lille ensemble, fylder de kirkens rum
med smukke juletoner.
Gratis

Onsdagstræf

Evangelisk Alliances bedeuge
Mandag, d. 6. - fredag, d. 10. januar
kl. 19.30
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Vi mødes onsdag formiddag til andagt,
morgenmad, bibellæsning, kommentarer og
salmesang.
Vi fortsætter med at læse Prædikerens Bog.
Vi mødes på følgende onsdage kl. 9.30
i Kirkeskolen:
6. november / kapitel 7-9 / Jens leder mødet
3. december / kapitel 10-12 / Hans Vilhelm
leder mødet

Snogebæk Kirkeskole
Luthersk Mission
Nexø Frikirke
Evangelisk Luthersk Mission
Nexø Kirke

Julefrokost

Julefrokost for menigheden i præstegården er
igen i år 2. søndag i advent umiddelbart efter
højmessen.

Rytmisk Gudstjeneste
Søndag den 17. november kl. 16.00
i Poulsker kirke

Vel mødt til læsningen af et af de mere oversete skrifter i Bibelen.
Giv os i dag vort daglige brød…

Tirsdagsbøn

Tirsdage kl. 16 - 16.30 i kirken
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POULSKER SOGN

Vidste du:
• At der i mennesket er nok jern til at lave et lille søm?
• At ansigtet rummer 43 muskler. Når du smiler bruger du 20 muskler, og når du ser sur
ud bruger du 40 muskler?
• At der er samme mængde fedt i en Snickers, som der er i tredive bananer?
• At der i Sct. Povls kirke er et billede på væggen af en dansende bjørn?
• At bornholmeren gennemsnitlig lever 80,1 år?
• At der i Bibelen er 35.690 vers?
• At Kristus betyder ”Den salvede”?
• At Messias er den græske gengivelse af et hebraisk ord, der betyder salvet eller den salvede?
• At det oldgræske ord for fisk: Ichtys (ιχθυς)også er begyndelsesbogstaverne i den græske sætning:
Jesus Kristus Guds Søn, Frelser (Ἰησοῦς Χριστός Θεου Υἱός σωτήρ)?
• At fisken blev brugt af de tidlige kristne samfund som tegn til andre kristne?
• At kristne under kejser Nero blev forfulgt og brændt som levende fakler?
• At kristne i dag i flere lande forfølges, fængsles og slås ihjel?
• At Jesus forudsagde sin død og opstandelse?
• At du ikke har noget levende håb uden Jesus Kristus?
• At Gud ikke sendte sin Søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham?
• At du cirka har brugt et minut på at læse ovenstående?
Dermed har du nu brugt ca. 1/42.100.560 minut
af dit liv på det? Har du tænkt på, hvad du bruger
dit liv og din tid på? Danskeren bruger i gennemsnit over 2,5 time foran husalteret, fjernsynet, hver
dag. I gennemsnit bruger vi 39 år af vores liv på
arbejde og 27 år på at sove. Unge mennesker bruger i gennemsnit mobilen over to timer hver dag
foruden telefoni.
Der er nogle ting, der unødvendig at bruge tid på.
Der er mange ting, der er vigtige at bruge tid på.
Der er nogle ting, der er nødvendige at bruge tid
på, og så er der én sag, der er afgørende at bruge
tid på – at søge Gud, mens tid er – Søg Herren, når
han er at finde, kald på ham, når han er nær.
(Es. 55,6)
Vel mødt til gudstjeneste i Sct. Povls kirke for at
søge, bede og banke på hos Gud.
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
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POULSKER SOGN – GUDSTJENESTER
NOVEMBER
Søndag den 3. kl. 10.30
Allehelgen
Børnekirke, Kirkekaffe
Søndag den 10. kl. 10.30
21. s. e. trinitatis
Søndag den 17. kl. 10.30
22. s. e. trinitatis
Søndag den 17. kl. 16.00
Rytmisk Gudstjeneste
Søndag den 24. kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret
Børnekirke

DECEMBER

Søndag den 1. kl. 9.00
1. søndag i advent
Jens Borg Spliid
Hvor der ikke er anført præst,
er det sognepræst Hans
Vilhelm Breum Jakobsen,
der forretter gudstjenesten.

DECEMBER

JANUAR

Søndag den 8. kl. 10.30
2. søndag i advent
Luciaoptog,
Børnekirke, Kirkekaffe

Onsdag den 1. kl. 14.00
1. nytårsdag
Jens Borg Spliid

Søndag den 15. kl. 10.30
3. søndag i advent

Søndag den 5. kl. 9.00
Helligtrekonger
Jens Borg Spliid

Søndag den 22. kl. 10.30
4. søndag i advent
Børnekirke

Søndag den 12. kl. 10.30
1. s. e. helligtrekonger
Børnekirke og kirkekaffe

Tirsdag den 24. kl. 14.30
og kl. 16.00
Juleaften

Søndag den 19. kl. 10.30
2. s. e. helligtrekonger

Onsdag den 25. kl. 10.30
Juledag
Torsdag den 26. kl. 10.30
2. juledag
(NB: Fællesgudstjeneste i Nexø
kirke)

Søndag den 26. kl. 10.30
3. s. e. helligtrekonger

FEBRUAR

Søndag den 2. kl. 9.00
Sidste s. e. helligtrekonger
Jens Borg Spliid

Søndag den 29. kl. 9.00
Julesøndag
Jens Borg Spliid

KIRKELIGE FORENINGER
Indre Mission

Kirkeskolen i Snogebæk

November
Torsdag, d. 7. kl. 19.00
IM årsmøde i Aakirkeby,
Smedegade 33
Tirsdag, d. 12. kl. 19.30
Møde v. Jakob Houler, Hasle
Torsdag, d. 21. kl. 19.00
Bibelundervisning i IM Rønne,
Zahrtmannsvej 42
v. Anders Dalgaard, Øster Snede

December
Tirsdag, d. 3. kl. 19.30
Adventsfest v. Per Munch, Nyker
Tirsdag, d. 17. kl. 19.30
Julehygge
Januar
Mandag, d. 6. - fredag d. 10.
Evangelisk Alliances bedeuge

Tirsdag, d. 21. kl. 19.30
Møde v. Lasse Munk
Fredag, d. 31.
Vinterstævne i IM Aakirkeby,
Smedegade 33
Kl. 18.00 Fællesspisning
Kl. 19.00 Lovsang
Kl. 19.30 Tale v. Joannis
Fonsdal, Emdrup kirke
Tema: Håb! Fokus på forfulgte
kristne
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POULSKER SOGN
INDSAMLING
Årets resultat af høstofferindsamlingen
i Sct. Povls kirke: Kr. 5.298,Tak for en god gave

Rytmisk Gudstjeneste

Juniorklub på Bækkely
Hvornår:
Hvem:
Hvor:
Hvad:

Mandag kl. 19.00 - 20.30
Børn, der går i 3. - 7. kl.
Bækkely, Sdr. Mosevej 23
Bibelhistorie, sang, inden- og
udendørs leg og aktiviteter,
saft og kage

Kontakt:
Helene og Preben Kofoed Jespersen,
tlf. 5648 8207,
Brian og Ann-Krestin Rasmussen
tlf. 5649 1210,
Karina Jakobsen, tlf. 2635 8524
Velkommen 

Søndag den 17. november kl. 16.00
i Poulsker kirke

De grønne pigespejdere
Alle piger fra 0. kl. og opefter er velkomne.
Spejderhuset, Havnevej 1 i Snogebæk
Kontakt: Diana Wulff Seerup,
Gl. Postvej 41, 3730 Nexø
tlf. 26 20 39 52 eller diana.wulff.seerup@gmail.com
Flokken:
Spirer: 0. og 1. kl.
Smutter: 2.-4. kl.
Flokmøder: Fredage kl. 15.45-17.15
Troppen:
Spejdere: 4.-7. kl.
Seniorspejdere: 8.-10. kl.
Tropmøder: Mandage kl. 18.30-20.30

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

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

Nexø Kirkekontor
Se side 20

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

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

NOVEMBER
5.
6.
6.
7.
12.
17.
19.
21.
26.

16.00
9.30
17.30
19.00
16.00
16.00
16.00
19.00
16.00

Tirsdagsbøn
Onsdagstræf
Ulvetime
Bøn for Byen
Tirsdagsbøn
Rytmisk Gudstjeneste
Tirsdagsbøn
Menighedsrådsmøde
Tirsdagsbøn

Kirken
Kirkeskolen
Kirken/kirkeskolen
Kirkeskolen
Kirken
Poulsker kirke
Kirken
Kirkeskolen
Kirken

9.30
16.00
19.00
10.30
16.00
17.30
19.00
16.00
16.00

Onsdagstræf
Tirsdagsbøn
Bøn for Byen
Julefrokost
Tirsdagsbøn
Ulvetime
Hjerternes fest. Adgang til tårnet. Korsang
Julekoncert
Tirsdagsbøn

Kirkeskolen
Kirken
Kirkeskolen
Præstegården
Kirken
Kirken/kirkeskolen
Kirken
Kirken
Kirken

19.30
16.00
17.30
16.00
16.00

Evangelisk Alliances bedeuge
Tirsdagsbøn
Ulvetime
Tirsdagsbøn
Tirsdagsbøn

Se annonce
Kirken
Kirken/kirkeskolen
Kirken
Kirken

DECEMBER
3.
3.
5.
8.
10.
11.
12.
15.
17.

JANUAR
6. - 10.
14.
15.
21.
28.

Hjerternes fest
Torsdag d. 12. december er der Hjerternes fest i Nexø. Fra kl. 19 er
der adgang til Nexø kirkes tårn, så man kan få et flot vue over byen.
Igen i år er der skattejagt for børn og barnlige sjæle. Kom og vær
med, så er du måske heldig at vinde en spændende gave i lodtrækningen. Kl. 20 er der sang i kirken med koret.

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. 7. november
Torsdag, d. 5. december
I januar mødes vi til Evangelisk Alliances bedeuge
Torsdag, d. 6. februar
Alle er meget velkomne!
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Anne Bertelsen

Martin Madsen

Skal du købe eller sælge hus?

Danbolig

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

Salgsvurdering eller køberrådgivning – kontakt Nybolig

Købmagergade 5 · 3730 Nexø

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

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

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Lydanlæg vedtaget og bestilt

Dina Skarsholm

Nexø Kirke har bevilliget penge til et nyt lydanlæg
i kirken. Firmaet North Star sætter det op i dette
efterår.

Kirken, den er et gammelt hus,
står om end tårnene falde
Det er sandt. Alligevel vil vi gerne bevare vort
kirketårn. Bindingsværket er utæt og mørt. Derfor
har Menighedsrådet søgt om penge til reparation.
Det fik vi og nu begynder en længere proces med
projektering og derefter praktisk udførelse.

Koncert

med Haderslev Drengekor i Nexø Kirke.
Dette dygtige kor kommer til Bornholm i Kristi
Himmelfartsdagene i 2021.
De holder koncert i Nexø Kirke torsdag,
d. 13. maj 2021 kl. 19.30.
Det ser vi med forventning frem til.

BABY-SALMESANG
for alle babyer fra 0 - 12 måneder i østlandets sogne

Hvordan foregår det?
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.

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.

Tilmelding

Babysalmesang er både sang, musik, rytmik og bevægelse for baby med udgangspunkt i salmer. Babysalmesang opleves af babyerne med alle sanser.

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/

Vi synger, danser, lytter til musik, vugger babyerne i
små tæpper, puster sæbebobler osv.

Husk at oplyse baby’s navn, forældres navn, adresse,
telefon nr. og e-mail til hjemmet.

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage, blot en
glæde ved at synge og lege sammen.

Velkommen til Babysalmesang i Nexø kirke!
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KIRKELIGE FORENINGER

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

SENIORMØDE
lørdag, d. 9. november kl. 14.30
ELM’s hus, Vægtergade 4

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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Luthersk Mission

Havnegade 26
Formand: Lars Finn Holm,
Jagtvej 4, 3730 Nexø,
tlf. 42 19 94 03
November
Lørdag, d. 9.
Årsmøde på Peterskolen
Mads Koefoed-Hessellund
Søndag, 10.
Årsmøde
Tirsdag, d. 19. kl. 19.00
4. bud – om forholdet forældre / børn
v/Peter Krak
Torsdag, d. 28. kl. 19.30
Bedesamling. Salme 59
December
Lørdag, d. 7. kl. 17.30
Adventsfest
Christian Engmark, musikkonsulent
Emne: Advents- og julesalmer
Tirsdag, d. 10. kl. 19.00
Bibelundervisning: ”Sådan blev jeg
et Guds barn” ved Morten Munk
Nørgaard, konsulent i DFS og IMU

Evangelisk
Luthersk Mission

Vægtergade 4
Formand: Preben Koefoed-Jespersen
Turistvej 32, 3730 Nexø,
tlf. 56 48 82 07 / 36 97 69 10
November
Torsdag, d. 7. kl. 19.00
Møde v/Jørgen Kjøller Petersen

Søndag, d. 22. kl. 16.00
Møde v/Chris Rasmussen
Søndag, d. 29. kl. 18.00
Julefest
Tale v/Benjamin Rasmussen
Januar
Torsdag, d. 2. kl. 19.00
Møde

Søndag, d. 24. kl. 16.00
Møde v/Frank R. Kristensen

Uge 2
Evangelisk Alliances bedeuge
Torsdag, d. 9. hos ELM

December
Søndag, d. 1.
Adventsmøde på Bækkely

Søndag, d. 19. kl. 16.00
Møde

Torsdag, d. 5. kl. 19.00
Missionsaften
v/Helene Koefoed-Jespersen

Søndag, d. 26. kl. 16.00
Møde

Søndag, d. 15. kl. 19.00
Sangaften

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

KFUM-spejderne

November: d. 6. og d. 25.
December: d. 9.

Ulve: 6-10 år
Fredag kl. 16.00-17.30

2020:
Januar: d. 6. og d. 20.

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

Torsdag, d. 12.
Hjerternes fest
Åbent missionshus

Søndag, d. 15. kl. 14.00
Møde v/Filip Oehlenschläger
Juledag, d. 25. december kl. 14.00
Møde v/Finn Andersen
Lørdag, d. 28. december kl. 19.00
Julefest
Januar
Alliancebedeuge:
Mandag, d. 6. januar kl. 19.30
Tirsdag, d. 7. januar kl. 19.30
Onsdag, d. 8. januar kl. 19.30
Torsdag, d. 9. januar kl. 19.30
Fredag, d. 10. januar kl. 19.30
Den 17.-19.
Bibelkursus i Aakirkeby
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

mødes på Nørremøllecentret
mandage kl. 14.00

Havnegade 34, Nexø
Leder: Laila Elleby, tlf. 56 49 37 55
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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
Foto: Helene Kofoed-Jespersen
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
Juni: Bibellæserringen
Juli: Soldatermission
August: Dank Bibel Institut
Høstoffer d. 22. september:

Menighedsrådsmøde
872,00 kr.
957,50 kr.
599,50 kr.
9351,50 kr.

Andagter og gudstjenester
på Nørremøllecenteret
Der er andagt eller kort gudstjeneste på
Nørremøllecenteret hver tirsdag kl. 15.00
med efterfølgende kaffe.
Følgende tirsdage er der gudstjenester ved sognets
præster:
5. november m/nadver
19. november
26. november
3. december m/nadver
17. december
7. januar m/nadver
21. januar
4. februar m/nadver
Alle er hjertelig velkommen!

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.

Torsdag, d. 21. november 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.

Julehjælp
Har du svært ved at gå julen i møde, fordi udgifterne tårner sig op?
Det er igen i år muligt at søge julehjælp hos
kirken i Nexø og Poulsker. Hjælpen gives i form
af en kurv med julemad, som kan afhentes kort
før jul. Send en skriftlig ansøgning, hvor du
fortæller lidt om din situation. Det er vigtigt,
at du skriver dit telefonnummer og evt.
mailadresse i ansøgningen, så vi kan kontakte
dig, hvis du kommer i betragtning, og tid og
sted for afhentning af julehjælp skal aftales.
Hvis du bor i Nexø: send din ansøgning til:
Nexø Kirkekontor, Købmagergade 24,
3730 Nexø, mail: nexoe.sogn@km.dk,
tlf.: 56 49 39 38
Hvis du bor i Poulsker: send din ansøgning til:
sognepræst Hans Vilhelm Breum Jakobsen,
Skovløkken 16, 3730 Nexø,
mail: havj@km.dk, tlf.: 56 48 80 40
Sidste frist for ansøgning: 12. december
Rigtig god jul!
Kærlige hilsner
Sognepræsterne og menighedsrådene

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

NOVEMBER
Søndag den 3. kl. 10.30
Allehelgen
Jens Borg Spliid
Søndag den 10. kl. 9.00
21. s. e. trinitatis
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Søndag den 17. kl. 10.30
22. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Lovsang
Kirkekaffe
Søndag den 24. kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret
Jens Borg Spliid

Indsamlinger
November: Kirkens Korshær
December: MAP Mission
Aviation Fellowship
Januar:
Det Danske
Bibelselskab

DECEMBER

JANUAR

Søndag den 1. kl. 10.30
1. søndag i advent
Familiegudstjeneste
Minikonﬁrmandafslutning
Jens Borg Spliid

Onsdag den 1. kl. 14.00
1. nytårsdag
Fællesgudstjeneste
Jens Borg Spliid
NB: i Sankt Povls Kirke

Søndag den 8. kl. 10.30
2. søndag i advent
Jens Borg Spliid
Kirkefrokost i præstegården

Søndag den 5. kl. 10.30
Helligtrekonger
Jens Borg Spliid
Kirkekaffe

Søndag den 15. kl. 10.30
3. søndag i advent
Jens Borg Spliid

Fredag den 10. kl. 19.30
Evangelisk Alliances
bedeuge
Jens Borg Spliid
Kirkekaffe i Kirkeskolen

Søndag den 22. kl. 9.00
4. søndag i advent
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Tirsdag den 24.
kl. 14.30 og 16.00
Juleaften
Jens Borg Spliid
Onsdag den 25. kl. 10.30
Juledag
Jens Borg Spliid
Torsdag den 26. kl. 10.30
2. juledag
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Søndag den 29. kl. 10.30
Julesøndag
Jens Borg Spliid
Kirkekaffe
Tirsdag den 31. kl. 23.30
Midnatsgudstjeneste
Nytårsaften
Skriftemål kl. 23.20
Jens Borg Spliid

Søndag den 12. kl. 10.30
1. s. e. helligtrekonger
Jens Borg Spliid
Lovsang
Søndag den 19. kl. 10.30
2. s. e. helligtrekonger
Jens Borg Spliid
Søndag den 26. kl. 9.00
3. s. e. helligtrekonger
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Kirkekaffe m/morgenbrød

FEBRUAR

Søndag den 2. kl. 10.30
Sidste s. e. helligtrekonger
Jens Borg Spliid
Lovsang
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DINA SKARSHOLM

Tror du på
Darwin?
Før et barn bliver døbt, spørger
præsten den, der bærer barnet,
om han tror på Gud, Jesus og
Helligånden. Når gudfaderen
bekræfter det, bliver barnet døbt.
Nu er der kommet en lære, som
kaldes udviklingsteorien, og som
alle skolebørn hører om. Den blev
fremsat af en videnskabsmand
ved navn Charles Darwin i 1800tallet. Han tror, verden er udviklet
i millioner af år ved tilfældigheder,

At tro at f.eks. noget så fantastisk
som larven, der bliver en puppe og så
en smuk sommerfugl, er opstået ved

hvor kun de stærkeste overlever.

udvikling og tilfældigheder, vil kræve

I Bibelen lærer vi, at verden er skabt

og langt mere sandsynligt at forklare

af en almægtig Gud. Det er min og den

sommerfuglen med en skabende,

kristne kirkes tro og overbevisning.

styrende og almægtig Gud.

en meget stor tro. Det er enklere

NøgleOrdet
Lad de små børn komme til mig,
det må I ikke hindre dem i, for
Guds rige er deres. Sandelig siger
jeg jer: Den, der ikke modtager
Guds rige ligesom et lille barn,
kommer slet ikke ind i det.
Luk. 18,16-17
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