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PRÆSTEN SKRIVER

Det forsømte år
I 1940 blev romanen af Hans Scherfig, Det forsømte forår, udgivet. Dengang kunne
han naturligvis ikke vide, at bogens titel kunne bruges som overskrift på foråret 2020.
Det er heller ikke sikkert at foråret, og til dels sommeren 2020 alene kan betegnes
som et forsømt forår – formentlig eller forhåbentlig ikke på alle områder i hvert fald.
I romanen af Hans Scherfig findes en sætning, hvor det lyder: Det er forår. Men man
har ikke tid til at tage sig af forår.
På en måde kan citatet både være rammende, og samtidig nærmest virke omvendt i
forhold til dette års forår. For, situationen in mente, har der vel sjældent været mere
tid til at tage sig af forår, end netop dette forår? Men så alligevel druknede dette forår
måske i bekymringer? – bekymringer for nutid og bekymringer for fremtid.
Temaet for dette nummer af kirkebladet hedder: Det forsømte forår?
læser!
Temaet er stillet som et spørgsmål,Kære
fordi langt
de fleste mennesker på tværs af alle
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fra hver sit verdenshjørne. Selvom vi med teknologi og data kan kontrollere både
det ene og det andet. Så kan en virus på ganske kort tid lamme det meste af vores
tilværelse med store konsekvenser for
den måde, vi indtil nu har levet og mødes på.
Redaktionen
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Fra Frygt
til Tro
TRINE LILL LØWENSTRAND
Psykolog

I skrivende stund nyder vi endnu godt af den sidste
rest af sommervarme over Bornholm. I sommer er
Bornholm sluppet mildt fra virussens hærgen, og vi
nåede at genvinde et lille glimt af ”normalitet”.
Men nu, hvor den sidste rest af sommer så småt er
ved at ebbe ud, begynder nogle at fortælle om en
knugende fornemmelse i maven. Aftnerne og havgusen føles koldere. Vi begynder at tænde for varmen om nætterne. Nyhederne brydes af én eller
anden meddelelse om, at en institution må holde
lukket. Kommunens administration sendes hjem.
Skal vi nu til at isolere os igen?
”Sammen, hver for sig.” Det klinger så fornuftigt.
Men hvad med os, der i forvejen egentlig burde
være mere sociale? Hvad med ham eller hende,
der et sted dybt indefra fornemmer, at det jordiske
liv måske ikke vil nå til næste forår, måske på
grund af alvorlig sygdom? Den knugende fornemmelse vokser til en snigende frygt. Frygt for ensomhed. Frygt for at stå ansigt til ansigt alene med sig
selv. ”Alene med sig selv”.
4

Fra Det Nye Testamente får vi at vide, at Jesus af
sig selv opsøgte ensomheden, når han ville i tættere kontakt med sin Far. Han gjorde det især, når
der var noget, der lå ham på sinde, noget han
søgte en åndelig afklaring på. Han kunne trække
sig væk fra folkemængden og søge op på en høj
eller ud i ørkenen. Alene med sine tanker og med
Gud. Tilbage til civilisationen kom han så med
erkendelser og åbenbaringer, der skulle blive afgørende for medmenneskers livsskæbner og efterliv.
-Hvad kan det mon fortælle os, her 2000 år senere?
Jo, at ensomheden skal man ikke frygte. For den
giver rum for tro. ”Frygt” kan nemlig betyde to
ting, der begge handler om et helt særligt mentalt
rum, man har indeni. Det rum, man fylder med
social kontakt, når man keder sig eller trænger til
selskab. Det rum, der føles tomt og koldt, hvis man
ikke har fået nok kærlighed som barn. Det rum, vi
selv henter fra, når vi giver kærlighed videre. Det
rum, vi konsulterer, når vi sammenligner os med
andre for at få et tjek på, hvem vi er. Om vi nu er
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”gode nok”. I dét rum kan der opstå frygt, når vi
isolerer os. Når vi ikke får rummet fyldt tilstrækkeligt med varme og kærlighed – hvis vi altså kun kan
få varme og kærlighed gennem andre medmennesker. Men det kan også rumme Gudsfrygt, som i
sin natur er det modsatte af blot ”frygt”. Selve
Troen. At give rum for troen forudsætter altså, at
vi til en vis grad isolerer os lidt, indimellem. Giver
plads til at Helligånden kan komme ind. Til at give
vores sjæl ro og fylde os med varme. Den ér der jo
hele tiden, lige så sikkert og uforanderligt, som at

rige. Således som jeg forestiller mig det – meget
tæt på, hvis bare jeg holder fast i troen.

solen står op over horisonten hver morgen. Og
nøglen til rummet? Den ligger i Jesus’ hånd.

de pludselig virkeligt for Abraham. Sikke en
urokkelig tro.

Vi kan bede Jesus om hjælp og styrke til at ”se med
de rette øjne”. Sidste gang vi isolerede os, brugte
jeg meget af tiden til at gå ture i naturen. Jeg
tænkte over, hvordan det mon ville være at kunne
løsrive sig fra jordiske behov. Ikke købe noget hele
tiden; ting eller fødevarer. Pludselig lagde jeg ekstra mærke til nuancerne i lysindfaldet på stranden,
hvor jeg gik, kunne næsten ikke mærke fødderne
røre sandet. I psykologien kalder man det en
”flow-oplevelse”. Man er ét med tid og sted. Jeg så,
at der lå roser strøet hist og her, og jeg så en mand,
der gik og spillede på trompet, alene i solnedgangen. Hvis ikke jeg havde allieret mig med min
meget jordiske mobiltelefon, ville jeg have troet, at
jeg var ved at hallucinere. At den var ”helt gal”
med mig nu af isolationen. Men nej. Jeg havde
blot åbnet mit rum op, hvor alt er muligt. Hvor
man ser med nye øjne; ting, der ellers ville være
trivielt. For mig var det som et lille kig ind i Guds

Nu er der snart adventstid. Brug den til at rydde
rummet indeni, så der er plads til at holde fest. For
engelen sagde jo til hyrderne på marken: ”Frygt
ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal
være for hele folket.”

I sit filosofiske værk ”Frygt og Bæven” (1843) beskriver Søren Kierkegaard troen på ”det absurdes
styrke”. Abraham var klar til at ofre sin førstefødte
søn for at tilfredsstille Gud, i hans urokkelige tro
på, at Gud ikke ville lade handlingen blive fuldført
(1. Mos 22:2). Det gik også i opfyldelse, da en engel i sidste øjeblik standsede ham. Gennem tilsidesættelse af sine egne selviske behov, blev det absur-

Vi lader vores nye medlem af redaktionen
præsentere sig selv:
”Jeg er psykolog, og har tidligere arbejdet i det
offentlige som fængselspsykolog og psykolog
ved sikringsinstitutioner i Kriminalforsorgen.
Jeg har også arbejdet som ekstern lektor/
underviser i krisepsykiatri ved Københavns
universitet for medicinstuderende. I dag har
jeg privat praksis i Nexø, og jeg bor i Snogebæk sammen med min mand og to børn.”
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Se liljerne på marken
MADS JAKOB THORLUND JAKOBSEN
Sognepræst

Se liljerne på marken. Ikke de store og flotte i
villahaverne ned langs strandvejen, dem fra parker
og palæer, men den undseelige lilje ude på marken. Den man skal være kender for at kende skønheden af.
Sådan begynder Søren Kierkegaard sin udlægning
af lignelsen om markens liljer og himlens fugle.
Men hvorfor er nu det vigtigt? Jo, for ingen tilværelse kan tænkes mere bekymringsløs end en sådan
liljes. Der står den dag efter dag mellem tjørn og
tidsel og kan være ganske tilfreds. Men sæt nu,
fortsætter Kierkegaard, at de muntre fugle en dag
fortalte om de skønne haver, de havde besøgt på
deres flugt, og berettede om de smukke liljer med
deres foldede kronblade og farverige blomst. Da
ville liljen på marken vel nok først tænke, om dog
ikke det var lyv, for hvilken tilværelse kunne vel
være bedre end den, som den nu nød under vindens blide vuggen.
Men hvad kunne den vel vide? Den, som aldrig
havde flyttet rødderne fra sit fødested! En uro er
vækket, en bekymring, om man vil. Nat og dag
tænkte liljen på de smukker liljer i kongens have.
Gid den dog var som en af dem. Det var vel ikke
en urimelig bøn. Den bad jo ikke om at blive en
løve eller et træ, blot en lilje. Og da den havde
tænkt sig mat af bekymring over blot at være en
ussel marklilje, bad den til sidst fuglene tage den
med sig til liljelunden i den tanke, at den vel dér
kunne udvikle sig til en ret anseelig lilje. Og med
6

TEMA

fuglene kom den, men uden jord visnede liljen alt
længe før den nåede de forjættede oaser.
Hvad vil Kierkegaard nu sige med denne lille
fortælling. Jo, liljen levede i ubekymrethed lige
indtil den begyndte at sammenligne sig med andre. Hermed udtrykker Kierkegaard en dyb psykologisk indsigt, der også er indlejret i det niende
og tiende bud. For den sikre vej til personlig ulykke er altid at sammenligne sig med andre. Når
vi sammenligner os, ser vi i reglen kun på det ene
specifikke punkt: han har en større bil, hun har
en smukkere have, de har en bedre familie og
andre er bare lykkeligere end mig. Men vi glemmer at se, at prydliljerne knækker i vinden, at hus
og bil er belånt op over skorstenen, at det menneske eller den familie måske bærer på en tung byrde, hvis lige du aldrig har kendt til. Du ved det
ikke, og det er også lige meget. For du er dig og
ikke en anden. Du har dine forudsætninger og
ikke en andens.
Derfor: find dig dine forbilleder, som viser dig de
normer, du vil sætte for dit liv, og lev det så som
dit eget liv. Døm dig selv ud fra dit eget livs præmisser. Har du udnyttet de chancer, du fik, eller
hvad kan du gøre bedre i morgen. For alternativet
er bitterhed og bekymringer. Et sorgfuldt sind,
der aldrig finder ro, fordi der altid vil være nogen,
som har det bedre eller mere. Havde ikke liljen
sammenlignet og bekymret sig, ville den have
fortsat sit sorgfrie liv.
Men nu er det langt fra alle bekymringer, der
skyldes, at andre tilsyneladende har det bedre end
os selv. Næringssorger er der rigelige af, og selvom
der ikke umiddelbart er en fødevarekrise i udsigt
på vore breddegrader, så kan der være bekymringer nok for helbredet, samfundet og klimaet. Men
også disse bekymringer skyldes ifølge Kirkegaard,
at mennesket ikke stiller sig tilfreds med at være sig
selv, med at være menneske. Til at belyse det synspunkt spinder han en historie om himlens fugle,
hvilke i Kierkegaards pen bliver til en due på bondens tag. Den lever godt og hver dag af det, moder natur serverer for den, men hvor mageløst
dejligt må livet da ikke være for tamduerne. De
kan se bonden køre neg for neg i hus, og når laderne er fulde, ved de, at der er mad for det ganske år.

Hvorimod vildduen hver dag må ud for at søge sit
udkomme. Men da duen sniger sig ind med tamduerne, smækker fælden, og bonden får duesteg til
aften.
Meningen med fortællingen er enkel, om end
ikke helt så oplagt som for den første historie.
Igen handler det om at ville være i en andens
sko, men især handler det om at gøre sig selv til
Gud. Duen slap jo nok for sine bekymringer
om det daglige brød, men den fik til gengæld
bondens bekymring om en god høst – og døde
under samme byrde.
Og, vil Kierkegaard sige, det er det samme vi gør,
når vi fyldes af næringssorger: da tager vi Guds
bekymring til os som vore egne og må naturligvis
segne. Men vi må i stedet lære at være mennesker,
dvs. sådanne som Gud tager sig af. Så kan vi leve
frit som himlens fugle og markens liljer.
7
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Vær ikke bekymrede…
ELLEN ESMARCH PEDERSEN
Samtaleterapeut

Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre
sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. (Matt 6,34)

Det ligger til os at bekymre os
Kun de bekymringer, vi tager på forskud, er vi
sikre på at få. Det ved vi godt i teorien, alligevel
ligger tendensen til bekymring lige under overfladen, fordi vi så gerne vil være i kontrol.
Bekymringen, om vi kan bestå eksamen, om vi
kan klare det nye arbejde, om de andre kan lide
os, om børnene kan trives, om vi kan klare afdragene på huset, om sygdom og modgang rammer
os, om der snart kommer en vaccine mod coronaen osv. Bekymringerne har utallige ansigter. De
knuger os og hæmmer frimodigheden til at kaste
sig ud i noget nyt og ukendt. Bekymringer giver os
rynker i panden og får os til at kroge os ind i os
selv. De har det med at lægge sig som en jernring
om vores hjerte, så vi kan føle os som i et fængsel.
Leve i nuet
Det citerede bibelvers udfordrer os til at nøjes
med at være optaget af det, der ligger lige for og
betyder noget lige nu og tage os af det. Det handler altså ikke om uansvarlighed, men om ikke at
lade bekymringer for det, der ligger ude i fremtiden begrænse os og tage vores kræfter, så vi ikke
lever i dag og tager os af de sager og de menne8
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sker, der er omkring os lige nu. Søvnløse nætter
med bekymrede tanker tærer på vores kræfter og
– må vi af og til sande – er nogle gange spildte
kræfter, fordi tingene udvikler sig anderledes end
forventet. Ofte løser tingene sig, når vi er midt i
det.
Kast bekymringerne fra dig
og over på Gud
I Bibelen vejledes vi gentagne gange til ikke at
lade bekymringer bemægtige sig os. Ikke på den
måde at vi bare får at vide, at vi skal lade være
med at bekymre os. Nej, der er en løsning: Kast al
jeres bekymring på ham, for han har omsorg for
jer. (1 Pet. 5,7). Man kan kun kaste fx en bold ved
at slippe den. På samme måde med bekymringerne. Vi må slippe dem og lade Gud tage sig af
tingene. Gud er i fuld kontrol og har styr på tingene, og han har omsorg for os. Det er med tanke
på, at Gud har al magt og også har omsorg for os
og vil os det bedste, at det går an at kaste bekymringerne over på ham.
I praksis gør vi det ved at tale med ham om det,
der bekymrer os og ved at minde ham om, at han
har lovet at tage sig af os og alt i vores liv – og
vores kære.
Så sker det af og til, at bekymringerne kryber
tilbage til os igen. Så må vi gøre det en gang til.
Kaste dem fra os og over på Gud.
Opmuntrende ord er en hjælp
mod bekymringer
Bekymringer knuger en mands hjerte, et opmuntrende ord gør ham glad. (Ordsp 12,25)
Samtidig med at det er god medicin mod bekymringer at lukke Gud ind i dem og lade ham tage
over, er det også godt at lade andre mennesker
hjælpe. Noget af bekymringstrykket kan lettes
gennem opmuntrende ord. Vi opmuntres, når
andre ser vores bekymring og nedtrykthed og
kommer os i møde med åbenhed, vilje til at lytte
og tilskyndelse til at fortsætte. Vi opmuntres, når
andre lægger mærke til os og værdsætter os for
det, vi er og ikke bare det, vi gør. Et hej, et smil
eller et spørgsmål om, hvordan vi har det, kan
give en ny vinkel på en ellers bekymret dag og
give os nyt mod.

Forslag til bekymringsbøn:
Himmelske Far! Tak, fordi du giver mig
lov til at komme til dig med mine
bekymringer. Du ved, hvordan de nogle
gange er ved at kvæle mig, fordi den
ene bekymring tager den anden.
(Nævn konkrete bekymringer).
Du ved, hvordan disse bekymringer kan
lamme mig, så jeg ikke tør gå i gang
med opgaver af angst for, at det skal
gå, som jeg frygter. Hjælp mig at lukke
dig ind i mine bekymringer, så du kan
komme til med din omsorg. Lad mig
møde et menneske, der vil lytte til mig
og opmuntre mig ved sit nærvær og sin
imødekommenhed.
Amen.
9

ARRANGEMENTER

MUSIKi kirken

Babysalmesang

Søndag d. 29. november kl. 16
Koncert med
Maj-Britt Vibe Dørken og Hans Jørn Østerby.
Entré kr. 100,- • Billetter købes ved indgangen.

MUSIKi kirken

Til september opstartede vi et hold babysalmesang op. Til foråret vil vi gerne igen starte et nyt
hold babysalmesang op.

Søndag d. 13. december kl. 16
Vores traditionsrige julekoncert i kirken
med Nexø Koncertkor.
Igen indbyder Nexø kirke til en stemningsfyldt
optakt til julen som Nexø Koncertkor giver os.
Under ledelse af organist Jesper Mejlvang
fyldes kirkens rum med smukke juletoner.
Gratis entré

Tilmelding til vores organist Jesper Mejlvang på
mejlvang@balticrecording.dk eller via kirkens
hjemmeside (link til babysalmesang på kirkens
hjemmeside).

Vi mødes tirsdage kl. 10.30 hen over efteråret fra
september til december, ialt 10 gange.

Tirsdagsbøn

Tirsdage kl. 16 - 16.30 i kirken

Evangelisk Alliances bedeuge:
Mandag d. 11. - fredag d. 15. januar kl. 19.30
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
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Snogebæk Kirkeskole/IM
Luthersk Mission
Nexø Frikirke
Evangelisk Luthersk Mission
Nexø kirke

ARRANGEMENTER

Nexø Kirkes Sorggruppe
Sorggruppe
Ingen kan tage sorgen fra et andet menneske, som
har mistet en kær nærtstående, og det kan vi heller
ikke i sorggruppen, det skal vi heller ikke! Men i
sorggruppen opstår muligheden for at bære sorgen
sammen. Man er fælles om at have mistet, og det
kan være lindrende at være sammen med andre,
som er i samme situation, som én selv. Man kan
genkende de tanker, oplevelser og følelser andre i
samme situation oplever, og der bliver sat ord på.
Man oplever at man er ikke alene om at sørge.
Alle kommer til orde og alle skal sidde og lytte.
Og alle har tavshedspligt! Det skaber rum for, at
man kan være der, sådan som man har det. Man
behøver ikke lade som om i sorggruppen.
Sorgen forsvinder ikke, fordi man er med i en
sorggruppe, men måske finder den en ny plads.
Måske vil man være bedre i stand til at rumme sit
tab og få mere mod på at se fremad efter endt
sorggruppeforløb.
Hvad sker der?
Rent praktisk tager vi en runde, hver gang vi er
sammen i sorggruppen. Den enkelte deltager fortæller hvordan det går, hvad der har rørt sig siden
sidst. Man fortæller kun det, man har lyst til at
fortælle. Man vil opleve at man også får udbytte
af at høre de andres fortællinger. Undervejs er der
en kaffepause.

Et tilbud for mig?
Burde jeg ikke selv kunne klare mig igennem, det
er der jo andre der har klaret? Hvis du går med
de overvejelser, så er der mulighed for at få en
samtale med Ellen, før sorggruppen starter op.
Det giver mulighed for at få klarhed over, om
tilbuddet er noget for dig. Der er også altid mulighed for at kontakte Ann-Krestin på kirkekontoret.
Skal man være kirkegænger?
Man skal ikke sidde på kirkebænken om søndagen
for at kunne deltage i sorggruppen. Det er et
tilbud til alle uanset tro. Man kommer som det
mennesker man er, med den livsholdning og
historie man nu engang har. Alle fra hele øen er
velkommen.
Faktaboks om sorggruppen:
Opstart: torsdag d. 3. december
Størrelse: 5-8 personer
Ledere: samtaleterapeut Ellen og sognemedhjælper Ann-Krestin
Tidspunkt: hver anden torsdag kl. 9.30-11.30 i
alt 10 gange
Hvor: Kirkeskolen, Købmagergade 24
Hvem: voksne, der har mistet en nærtstående
Pris: gratis
Kontakt: ring eller skriv til Ann-Krestin på
kirkekontoret 56 49 39 38, annra@km.dk

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

Ulvetime
Hver gang kl. 17.30

Torsdag, d. 5. november
Torsdag, d. 3. december
I januar mødes vi til Evangelisk
Alliances bedeuge
Torsdag, d. 4. februar

Onsdag den 4. november

Alle er meget velkomne!

Hans Breum Jakobsen og Ann-Krestin

Efter en halv time med sjov, leg og sang i kirken,
spiser vi sammen i kirkeskolen. Tilmelding er ikke
nødvendig.

11

POULSKER SOGN

Nyt fra kirken
Tider skal komme, tider skal henrulle – sådan
lyder det i B.S. Ingemanns kendte julesalme: Dejlig er jorden. Snart er 2020 blevet til 2021 og et år
er gået – derfor vil du her kunne læse om nogle af
årets øjeblikke ved Sct. Povls kirke.
Som så mange andre steder har coronakrisen også
haft indflydelse på årets gang i Sct. Povls kirke.
Kirken blev som store dele af samfundet lukket
ned. Med undtagelse af begravelser og bisættelser
under strenge restriktioner skulle kirken være lukket og aflåst. Derfor blev det desværre ikke muligt
at fejre påske i kirken – i stedet blev der etableret
en Facebookside: Sct. Povls kirke, Bornholm, hvor
det var muligt at se og lytte til andagter fra kirken.

skal jeg være”. Tilbage i Basel fandt jeg ud af, at
man kan læse Skandinavistik, altså nordiske sprog,
litteratur og kultur. Så biologiplanerne måtte vige
til fordel for dette studie – som ingen, jeg fortalte
om i løbet af hele min studietid, vidste, hvad
var… Efter studiet fik jeg to tilbud samtidigt: et
fast job med løn, pension osv. i et stort og kendt
firma i Basel – og et forskningsstipendium på et
dansk universitet, som krævede, at jeg skulle pakke
mine pakkenelliker og sige farvel til familie og
venner og kaste mig ud i noget, som jeg ikke vidste, hvad var. Det gjorde jeg…

Den 21. maj, Kristi himmelfartsdag, fik vi lov at
genåbne kirken – dog under betingelser af bl.a. at
overholde arealkrav og afstandskrav. Disse regler
gør sig i skrivende stund stadig gældende, hvilket
betyder begrænsning for antal personer i kirken.
Ny kirkesanger
Umiddelbart inden nedlukningen fik vi ansat vores nye kirkesanger. Hun hedder Karin Bienz –
som her fortæller lidt om sig selv:
Hvor kommer du fra og hvor er du vokset op?
Jeg er født og opvokset i Schweiz og har boet der
de første 30 år af mit liv. Byen, jeg og min familie
boede i – Basel – grænser på den ene side op til
Tyskland og på den anden til Frankrig. Mens jeg
gik i skolen i Basel, tilbragte vi alle weekender på
vores gamle gård på landet, hvor jeg fra barnsben
af var ”fast medhjælper” i stalden og på marken
hos nabolandmanden. Så jeg voksede op med et
ben i byen og et ben på landet, hvilket jeg den dag i
dag sætter meget pris på, at jeg havde mulighed for.
Hvad bragte dig til Danmark?
Efter studentereksamen besluttede jeg mig for at
læse biologi. En 3-måneders rejse til Skandinavien
ændrede dog mine planer. Da jeg skulle skifte tog i
København og gik lidt rundt i byen, kom det som
et lyn fra himlen: ”Her føler jeg mig hjemme, her
12

Hvad har du beskæftiget dig med?
Ud over Skandinavistik har jeg også læst sprog- og
europæisk kulturvidenskab og har senere taget et
studie som translatør og tolk. Denne brede vifte
af fag gjorde, at jeg i tidens løb har arbejdet på
forskellige museer, som oversætter og sprogunderviser og som sagsbehandler og konsulent på det
sociale område. Jeg har altid befundet mig godt
med flere deltidsjobs og projektopgaver samtidigt
og elsker at være aktiv på mange områder. Jeg
føler også, at det er vigtigt at være engageret i en
del frivilligt arbejde, så min dagligdag har typisk
flydende overgange mellem ”arbejde til hjertet,
hjernen og pengepungen”.
Hvorfor er du blevet kirkesanger?
Ja, nu anser jeg dette arbejde som en opgave, der
faktisk omfatter de ovenfornævnte punkter på én

POULSKER SOGN – GUDSTJENESTER
NOVEMBER
Søndag, d. 1. kl. 14.00
Allehelgen
HAVJ
Søndag, d. 8. kl. 10.30
22. s. e. trinitatis
HAVJ

Indsamling

Søndag, d. 15. kl. 9.00
23. s. e. trinitatis
HAVJ

Årets resultat af høstofferindsamlingen i Sct. Povls
kirke: 8.895,-

Tak for en god gave.

Søndag, d. 22. kl. 10.30
Sidste søn. i kirkeåret
Knud Henning Hansen

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

Søndag, d. 29. kl. 9.00
1. s. i advent
HAVJ
Søndag, d. 6. december kl. 10.30
HAVJ

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

KIRKELIGE FORENINGER
INDRE MISSION

Kirkeskolen i Snogebæk

November
Torsdag, d. 5. kl. 19.00
IM årsmøde, Smedegade 33,
Aakirkeby
Tirsdag, d. 17. kl. 19.30
Møde v. Hans V. Jakobsen

Tirsdag, d. 24. kl. 19.00
Bibelundervisning i Østermarie
Sognegård.
Emne: Mere end ord
v. Jens Peter Rejkjær, BDM
December
Tirsdag, d. 1. kl. 19.30
Adventsfest
v. Peter Hauge Madsen

Tirsdag, d. 15. kl. 19.30
Julehygge
Januar
Mandag, d. 11. - fredag, d. 15.
Evangelisk Alliances bedeuge
Mandag på Kirkeskolen i
Snogebæk
Fredag, d. 29. kl. 18.00.
Vinterstævne i IM Aakirkeby,
Smedegade 33
13

POULSKER SOGN
gang – en ideel situation. Men det konkrete udgangspunkt ligger dels i, at jeg siden barndommen har spillet instrumenter, og at musikken har
været en del af mit liv. Og dels i at jeg er i et forhold med en organist. Og er man det, så er det
kirkens kalender, der styrer hjemmets kalender
– og så kan man lige så godt tage det som anledning til selv at give sig lov til at gå helt ind i kirkemusikken. Jeg oplever det som et privilegie at kunne forbinde både kirke, musik og arbejde i ét – det
er jeg meget glad og taknemmelig for.
Ny messehagel
Ved gudstjenesten den 30. august blev en ny
messehagel taget i brug. Den er bl.a. designet ud
fra farver og motiver i kirkerummet og er derfor
helt unik til Sct. Povls kirke. Kunstneren bag
er lokal og hedder Agnete Kofoed Petersen –
www.agneteart.dk. Du kan læse mere om den nye
messehagel og kirkens øvrige på kirkens hjemmeside – poulskerkirke.dk under fanen: Om kirken.

Hans præsenterer
den nye messehagel
sammen med kunstner Agnete Kofoed
Petersen, skrædder
Laura Lernevall og
brodøse Bettina
Breiding Hansen.

Menighedsrådsvalg
I september var der menighedsrådsvalg, hvor alle
nuværende menighedsrådsmedlemmer stillede deres mandat til genvalg. Menighedsrådet gør et stort
stykke frivilligt arbejde for at gøre rammerne omkring kirken og gudstjenesterne så gode som muligt.

Hans Vilhelm Breum Jakobsen
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
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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.

KALENDER FOR NEXØ KIRKE
NOVEMBER
3.
5.
7.
10.
17.
21.
24.
29.
DECEMBER
1.
3.
5.
8.
13.
15.
22.
JANUAR
5.
11. - 15.
19.
26.

16.00
19.00
14.30
16.00
16.00
10.00
16.00
16.00

Tirsdagsbøn
Bøn for Byen
Seniormøde
Tirsdagsbøn
Tirsdagsbøn
Temadag om bøn
Tirsdagsbøn
Koncert m. Mai-Britt Dørken og Hans Jørgen Østerby

Kirken
Kirkeskolen
ELM’s hus
Kirken
Kirken
Kirkeskolen
Kirken
Kirken

16.00
19.00
14.30
16.00
16.00
16.00
16.00

Tirsdagsbøn
Bøn for Byen
Adventsfest for seniorer
Tirsdagsbøn
Julekoncert
Tirsdagsbøn
Tirsdagsbøn

Kirken
Kirkeskolen
LM’s hus
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

16.00
19.30
16.00
16.00

Tirsdagsbøn
Evangelisk Alliances bedeuge
Tirsdagsbøn
Tirsdagsbøn

Kirken
Se program
Kirken
Kirken

Fortsat fra side 3
Og netop dét forhold burde få os til at indse, at vores tilværelse, ja egentlig vort liv,
hverken er en garanti eller en selvfølge.
Det skulle stå os meget tydeligt efter et forår og år, som de færreste kunne have forudset. Et år, som i den grad har afsløret vor menneskelige magtesløshed, og som har
efterladt os i høj grad af uvished – at ingen af os kender dagen i morgen eller ved,
om vi får den med.
Dette kunne efterlade os i armene på frygt, uvished og bekymringer, al den tid guden
i vort liv bare er os selv, al den tid troen kun er på mennesket.
Men vi kunne også rette blikket væk fra os selv, vi kunne i dette øjeblik søge hjælpen
udefra, sådan som salmisten til salme 121: Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra
kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber.
Måtte det være tilfældet, kunne året 2020 fremadrettet blive det år, hvor vi ganske vist
lærte vigtigheden af at vaske hænder – men endnu vigtigere: at folde hænder i bøn til
Gud.

Hans Vilhelm Breum Jakobsen
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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!

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
16
16
16

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Valgforsamling
Tirsdag, d. 15/9 havde vi valgforsamling i Nexø
Kirke med 50 deltagere. Vi blev nødt til at bruge
kirken, da corona-restriktioner medfører, at
Kirkeskolen er for lille.
Nexø Kirkes Menighedsråd (MR) skal de næste
4 år have 7 medlemmer; medlemstallet i Nexø
sogn er nemlig knap 3000, så skal der kun være
7 i MR i næste periode.
4 af de nuværende medlemmer genopstillede og
blev alle genvalgt. Det drejer sig om Anita Bech,
Steffen Pihl Nielsen, Daniel Sonne Larsen og
Lasse Munk.

Anita Bech

Steffen Pihl Nielsen

Daniel Sonne Larsen

Lasse Munk

Connie Hansen

Knud Henrik Folkmann

3 nye blev valgt. Det er Connie Hansen, Knud
Henrik Folkmann og Peter Westh Jensen.
Følgende forlod MR: Merethe Riis, Kurt Andersen, Inge Kofoed og Dina Skarsholm.
Det nye menighedsråd tiltræder 1. s. i advent
d. 23/11

Præstevalg
Den ledige stilling blev opslået d. 15. september.
Og ansøgningsfristen udløber d. 5. oktober.
Herefter skal MR gennemlæse ansøgningerne,
mødes med provst og biskop og indkalde
til prøveprædikener, sende indstilling til kirkeministeren og afvente en udnævnelse. Poulsker
MR er med hele vejen.

Dina Skarsholm

Peter Westh Jensen
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Velkommen til
Seniormøde
Lørdag, d. 7. november kl. 14.30
i ELM’s hus, Vægtergade 4, Nexø
Tale v/Gunnar Rasmussen
Adventsfest for seniorer
Lørdag, d. 5. december kl. 14.30
i LM’s hus, Havnegade 26, Nexø
KÆRLIGHED TIL MISSION
v/tidl. Tanzania-missionær, Tove Bech

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 30 57 18 15

BønforByen
Bøn for Byen arrangerer en temadag
lørdag d. 21. november kl. 10.
Temaet er ”Lær os at bede”
v/frikirkepræst Kurt Christensen.
Programmet kommer til at bestå af
to afdelinger kl. 10.00 og kl. 12.30
med frokost kl. 11.30.

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.

Arrangementet holdes i Nexø Kirkeskole.
Tilmelding er nødvendig pga. bespisning og
corona-restriktioner.
Kontakt Claus Anton Hansen på tlf/sms
26 36 94 43 senest d. 17/11.
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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

Evangelisk
Luthersk Mission
Vægtergade 4
Formand: Preben Koefoed-Jespersen
Turistvej 32, 3730 Nexø,
tlf. 56 48 82 07 / 36 97 69 10
November
Søndag, d. 1. kl. 16.00
Møde v/Paul Otto Kjøller
Torsdag, d. 5. kl. 19.00
Møde v/Frank R. Kristensen
Lørdag, d. 7. kl. 14.30
Seniormøde v/Gunnar Rasmussen
Søndag, d. 8.
ELSB stævne
Søndag, d. 15. kl. 16.00
Møde v/Preben Koefoed-Jespersen
Søndag, d. 22.
Møde v/Jørgen Kjøller-Petersen
Søndag, d. 29.
Adventsmøde på Bækkely

December
Torsdag, d. 3. kl. 19.00
Møde v/Carsten Møller Christensen
Torsdag, d. 10.
Hjerternes fest
Søndag, d. 13. kl. 16.00
Møde v/Torben Hansen
Søndag, d. 20. kl. 16.00
Møde v/Chris Rasmussen
Tirsdag, d. 29.
Julefest
Tale v/Finn Nygaard
Januar
Søndag, d. 3. kl. 16.00
Møde

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 i Kirkeskolen
(Købmagergade 24) mandage kl. 14.00
November: d. 2. og d. 16. og d. 30.
December: d. 14.
Januar: d. 11. og d. 25.

KFUM-spejderne

Mandag, d. 11. - fredag, d. 15.
Bedeuge

Havnegade 34, Nexø
Leder: Laila Elleby, tlf. 56 49 37 55

Søndag, d. 24. kl. 16.00
Møde

Ulve: 6-10 år
Fredag kl. 16.00-17.30

Søndag, d. 31. kl. 16.00
Møde

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

Se i øvrigt opslag på missionshuset og
i Bornholms Tidende.

Nyt og gammelt fra Tæppekredsen
Det er i år 41 år siden, at
kredsen startede i en stue i
Bodilsker under navnet
Mother Teresa-kredsen,
fordi de tæpper og trøjer,
der blev lavet, blev sendt til
Mother Teresas hjælpearbejde i Calcutta (nu Kolkatta) i Indien. Efter 33 år
ønskede den indiske regering ikke at modtage vores
forsendelser, og derefter blev vi opmærksomme
på, at det fattige Rumænien med glæde ville modtage vores tæpper og trøjer. Efter nogle år blev der
desværre vanskeligheder med forsendelsen, så
derfor går tæpperne nu til Kirkens Korshær, der
sørger for, at hjemløse i vores storbyer får en tiltrængt hjælp til at holde den værste kulde ude, når
de skal overnatte på gaden.

Efter at vi på grund af coronaen har holdt pause
siden marts måned, mødtes vi igen i september.
Der er dog sket en ændring, idet vi ikke længere
må mødes på Nørremøllecentret. Heldigvis har vi
fået lov til at være i Kirkeskolen, Købmagergade
24. Vi sidder med afstand, spritter vore hænder,
og inden vi forlader lokalet spritter vi borde og
stole. Vi er meget glade for, at vi igen kan mødes
og håber at nogle nye har lyst til at hjælpe os.
Vi mødes hver anden mandag kl. 14.00 til 16.00.
Datoerne står som sædvanlig under mødearrangementer her i kirkebladet.
Vi siger tak til de mange strikkere og syere, der
gennem årene har været med i dette hjælpearbejde.
Venlig hilsen fra Solveig og Inger.
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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: Hans Vilhelm Breum Jakobsen (ansv.),
Lasse Munk, Trine Lill Løwenstrand, 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
20

Kontakt kirkekontoret på tlf. 56493938

KIRKENYT

Indsamling i Nexø Kirke

Kirkebilen
536,00 kr.
325,00 kr.
310,00 kr.

Juni: Bibellæserringen
Juli: Soldatermissionen
August: Dansk Bibel Institut

Høstoﬀer, søndag den 20.september:
Folkekirkens nødhjælp
Kirkens Korshær
DBI
MF
Værftet
KFS
Åbne Døre
I alt

1.050,00 kr.
650,00 kr.
2.000,00 kr.
400,00 kr.
100,00 kr.
850,00 kr.
3.119,00 kr.
8.169,00 kr.

Andagter og gudstjenester
på Nørremøllecenteret
I øjeblikket er der andagt kun for Nørremøllecenterets beboere hver tirsdag kl. 11.

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

Barnedåb
Ring til præsten (56 48 80 40), 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.

Hvis du bor i Poulsker: send din ansøgning til
sognepræst Hans Vilhelm Breum Jakobsen,
Skovløkken 16, 3730 Nexø, mail: havj@km.dk,
tlf.: 56 40 80 40
Sidste frist for ansøgning: 12. december.
Rigtig god jul!
Kærlige hilsner
Sognepræsten og menighedsrådene

Hjemmealtergang
Ring til præsten og aftal en tid.
Personlig samtale eller skriftemål
Ring til præsten og aftal en tid.
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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

GUDSTJENESTER I NEXØ KIRKE

NOVEMBER
Søndag den 1. kl. 10.30
Mindegudstjeneste
Allehelgensdag
Hans Breum Jakobsen
Søndag den 8. kl. 9.00
22. s. e. trinitatis
Hans Breum Jakobsen
Søndag den 15. kl. 10.30
23. s. e. trinitatis
Hans Breum Jakobsen
Søndag den 22. kl. 9.00
Sidste søn. i kirkeåret
Knud Henning Hansen
Søndag den 29. kl. 10.30
1. s. i advent
Familiegudstjeneste
Minikonfirmandafslutning
Hans Breum Jakobsen

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

The Lord has the tune
(Gud har melodien)
En patriark i den ortodokse kirke
blev interviewet af en journalist, som
spurgte ham: Hvorfor prøver så
mange mennesker stadig på at finde
en tro? Videnskaben kan jo forklare
næsten alt, så hvorfor er trosspørgsmål
stadig vigtige for så mange mennesker?
Patriarken tænkte sig længe om og
svarede så: Because the Lord has the
tune (Fordi Gud har melodien).
Det er Gud, der slog tonen an i denne
verden. Det er også Ham, som en dag
lader melodien slutte.
Har du fundet din Skabers melodi?

NøgleOrdet
Jeg løfter mine øjne mod bjergene,
hvorfra kommer min hjælp?
Min hjælp kommer fra Herren,
himlens og jordens skaber.
Salme 121, vers 1 og 2
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