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PRÆSTEN SKRIVER

Kære læser!
Du sidder med det nye kirkeblad i hånden og tænker sikkert: Hvor er mit julenummer af bladet?
I redaktionen har vi tænkt på, at der er behov for variation i forhold til bladets
indhold. Samtidig har vi stort set alle år ladet det blad, der udkommer nu,
handle om jul eller nytår. Men ikke et eneste af bladene har taget udgangspunkt i et emne, vi alle kommer til at stifte bekendtskab med, nemlig de svære
følelser, vi konfronteres med, når død, sorg og savn kommer helt tæt på. Disse
følelser hører også hjemme på denne tid af året. Ja, for nogle er det netop her,
de virkelig trænger sig på, når man for første gang skal holde jul uden den,
man har elsket så længe. Vi har altså valgt at lade dette nummer handle om
Alle Helgen, om mødet med sorgen (både praktisk og teoretisk) og om det
håb, der er at finde i mørket. Følgende andagt har jeg skrevet som mit bidrag
til andagtsbogen ”I Kristus”:

Der er dage i livet, der er svære. På disse dage
kan modgangen møde os som en hammer i
hovedet. Men på netop sådan en dag har vi
lov til at søge fred i, hvad fremtiden vil bringe.
Som kristne går vi ikke en usikker fremtid i
møde. Uanset hvad vi møder på livets vej,
så er der noget godt i vente. Jesus har banet
vejen til evigt liv i himmelen for alle, der tror
på, at han døde for vore synders skyld på
korset og opstod på tredjedagen fra de døde.
Der er håb i troen på Jesus. Når modgangen
kommer kørende som et ustoppeligt godstog
med retning lige imod os, kan vi holde korset
op foran os og standse toget. Ikke nok med
det – hele tiden kan sættes i stå. Netop i det
øjeblik, hvor vi husker på, at Jesus skal besejre
alt ondt, lyder ordene fra Åbenbaringen fortsat:

Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg,
ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet. Og
han, der sidder på tronen, sagde: ”Se, jeg gør alting nyt!”
Åb. 21,4-5a

Fortsætter side 21
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TEMA

ANN-KRESTIN RASMUSSEN

Viskelæder og sorggruppe
Man støder ind imellem på den opfattelse, at sorg bør være som et stort
viskelæder, så når låget er lagt på kisten, begravelseskaffen er drukket, så
gælder det om at komme videre. Den
afdøde skal viskes ud, for at de pårørende kan komme videre i deres liv.
Man må udelade den afdøde af
samtalen og samvær. Man risikere
også bare at en pårørende begynder
at græde, hvis den afdøde
nævnes, og det må man
hellere undgå.
Intet er

mere
forkert!
”Du må se at
komme videre” er
nok noget af det værste, vi kan møde en sørgende med. Sorg kan ikke trænes
eller medicineres væk - endsige
glemmes, så vi kan komme tilbage til
normalen og alle være glade igen, sådan
som vi var det, før vi mistede. Sorg handler
ikke om at glemme eller viske den afdøde ud.
Sorg er ikke en sygdom, som skal undgås eller
behandles væk, men den pris vi betaler for, at et
menneske har været vigtig for os. Sorg er udtryk
for betydning. Man sørger ikke over tabet af et
menneske, der var ligegyldigt for én. Man sørger,
fordi man har elsket og stadig elsker. Sorg er kær4

lighedens pris. Og kærligheden til den afdøde skal
ikke viskes ud, den skal have plads, den skal have
mulighed for at udtrykke sig. Den sørgende ønsker
ikke at glemme sin elskede, tværtimod vil man
netop gerne huske og fastholde det menneske,
man har delt liv med og elsker.
Hverdagen
Som sørgende bliver man ofte i begyndelsen efter
et dødsfald mødt af forståelse, medfølelse og opmærksomhed. På et tidspunkt vender hverdagen
tilbage for de mennesker, der er omkring én. Man
føler sig måske til besvær, man er ikke så glad som
før, man har lyst til at tale om tabet og om den
afdøde, om livet uden den mistede med alle de
udfordringer, det giver, men ingen har rigtig tid
og rum til at lytte mere. Man vil ikke belemre
dem med sin sorg, man ønsker ikke at være til
besvær. Man kan blive ensom med sin sorg.
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Sorggruppe
Ingen kan tage sorgen fra et andet menneske, og
det kan vi heller ikke i sorggruppen, – det skal vi
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 ikke er
alene om at være alene. Der er også andre, der
synes, søndagene slæber sig afsted, fordi dér hygger de andre sig med deres nærmeste. Eller at
julen ikke er, hvad den har været, fordi netop da
bliver savnet af den afdøde ekstra stort og tungt.
Der er andre, der kender afmagten, når man
pludselig står alene med de praktiske opgaver,
som ens ægtefælle plejede at klare: madlavningen,
som ægtefællen var en ørn til, køre affald, de tunge løft, de tekniske installationer i huset, tøjvask,
økonomien, computeren. Pludselig står man
alene med opgaverne og skal vende sig til at skulle
bede andre om hjælp, være afhængig af andre.
Og så alene-heden. Alene til fest, hvor man ikke
rigtig passer ind i bordplanen længere, så man får
lige en bordende, og så sidder man der og føler sig
halv. Når man går hjem, har man ingen at dele
aftenens oplevelser med osv. Som en sorggruppedeltager sagde: Man har ikke engang nogen, der
kan ringe til ens mobiltelefon, hvis den lige er
blevet forlagt et sted. I sorggruppen er der tid og
rum til at dele tabet, dele omstændighederne ved
dødsfaldet, dele frustrationerne, problemerne og
de mange følelser.
Der er plads til tårer i sorggruppen og æsken med
Kleenex-lommetørklæder står fremme, men tårerne fylder slet ikke det hele. Der er bestemt
også plads til humor og latter. 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. Ellen, som er samtaleterapeut og tilknyttet sorggruppen, leder samtalen, og spørger
måske ind til nogle af de ting, der bliver fortalt.
Man fortæller kun det, man har lyst til at fortælle.
Man er fri til at fortælle meget eller lidt, og selvom
man nogle gange ikke synes, at man har så meget
på hjerte, eller det simpelthen er for svært at sætte
ord på den dag, så kan man opleve at få udbytte
af at høre de andres fortællinger. Vi holder en
pause undervejs, hvor der er en kop kaffe/te og
lidt at spise til. Kl. 11.30 siger vi farvel til hinanden, og de, der har lyst, har derefter mulighed for
at gå med over i kirken og tænde et lys i kirkens
lysglobe og synge en salme sammen. Det er et helt
frivilligt tilbud, men nogle oplever, at det er rart
med et stille øjeblik i kirkerummet efter samlingen.
Bibliotek
Sorggruppen har et lille bibliotek med bøger, der
handler om sorg. Der er undervejs mulighed for
at låne bøger med hjem. Nogle deltagere har stor
glæde af at læse bøger, hvor der bliver sat ord på
nogle ting, de selv oplever, andre har slet ikke
overskud til at åbne en bog. Det sker også, at Ellen
har en artikel eller et digt med, som vi læser
sammen eller man får et eksemplar med hjem af.
Et tilbud for mig?
Måske tænker du, om en sorggruppe overhovedet
er noget for mig? Ligger mit tab for langt tilbage i
tiden, er jeg for gammel eller for ung? 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 over
en kop kaffe 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,
smutte forbi og hilse på og stille spørgsmål eller
bede om at få et besøg.
Fortsættes side 17
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TEMA

JENS BORG SPLIID

Kiste eller urne?

En naturlig del af livet er, at vi skal dø
en dag.
Man hvordan forholder vi os til valget
mellem begravelse og bisættelse?
Hvordan kan det være, at bisættelse i det hele
taget ofte vælges? Kremering er ikke en kristen
tradition. Snarere tværtimod. Der står ingen steder i Bibelen, at ligbrænding er forbudt – i hvert
fald ikke konkret, men begravelse omtales derimod flere steder, og det står klart, at det var den
praksis, der gjorde sig gældende på Jesu tid og
tidligere.
Fra de tidligste tider i kristne samfund har vi overleveringer om, at man har gjort sig umage med
begravelsespraksis. Man har samvittighedsfuldt og
6

med stor værdighed behandlet de døde, sådan
som man mente var korrekt. Det vil altså sige ved
begravelse og ikke bisættelse.
Et tidligt eksempel finder vi hos Abraham i 1.
Mosebog kapitel 23: Derpå begravede Abraham
sin kone Sara i hulen på Makpelas mark øst for
Mamre, det samme som Hebron, i Kana’an.
Endnu et eksempel finder vi i 2. Kongebog:
Joash lagde sig til hvile hos sine fædre, og Jeroboam
satte sig på hans trone. Joash blev begravet i
Samaria hos Israels konger.
Bemærk ordlyden om hvile, hvor døden omtales
som en søvn, ligesom vi kender det fra evangelierne og Paulus. På den Yderste dag skal kroppene
opstå fra gravene, når Jesus vender tilbage. Det
kender vi fra 1. Thessalonikerbrev.
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Men hvad så med kremering?
Jo, vi har fulgt de traditionelle tanker i Bibelen
omkring begravelse helt op til omkring år 1900 i
Danmark. Indtil da var det slet og ret ulovligt at
foretage ligbrænding. I bibelsk forstand kan ligbrænding opfattes som et udtryk for, at den afdøde måtte eller skulle ønske at lægge afstand til
Gud. Derfor brugte man at brænde hekse og
troldkarle i Danmark – en styg praksis, som også
gik ud over min 6 x tip-oldemor, Maren Spliid.
Brænding var netop for at sikre sig, at det onde
skulle gå til grunde.

nomiske argument kunne derfor være interessant
for nogen. Men skal det virkelig komme an på
penge?
Det kan måske lyde morbidt, men har du selv
taget stilling til, hvad du vil, eller skal det valg
overlades til dine pårørende, når du engang selv
ikke er her mere?
Det har jeg. Jeg skal i hvert fald ikke brændes.
Det er ikke på grund af min families historie, men

Flere personer i Gamle Testamente får brændt
deres jordiske rester, fordi de ikke anses for at
være værdige til begravelse. Det er en straf. Ligesom der flere steder i Ny Testamente er sammenligninger med ilden og Helvede, eller Guds vrede
der bliver sammenlignet med en fortærende ild.
Samtidig kan det at brænde et legeme opfattes
som et udtryk for foragt af kroppen i bibelsk henseende. Men Gud skabte os jo netop i sit billede
og så, at det var godt. Sådan var det, inden synden kom ind i verden.
Ved opstandelsen vil Gud give nye legemer til de
opstandne, når de forlader gravene. Kød og blod
kan ikke arve Guds rige. Vi tror på kødets opstandelse, men i et nyt legeme, som er iklædt uforgængelighed, som der står forklaret i Første Korintherbrev. Det er ikke en forhindring for Gud at
lade os opstå i fysisk forstand, selvom legemet er
brændt.
Af hygiejniske grunde har det tidligere været anset for nødvendigt at brænde døde kroppe for at
undgå smittefare, f.eks. ved større epidemier.
I forbindelse med ebola, marburg og andre farlige
vira, der findes i verden, hvor dødeligheden er
ekstremt høj, kan der altså argumenteres med
andet end troen, og fra myndighedernes synspunkt er det blevet en tvunget praksis i forsøget
på at bekæmpe smitte – men det er ikke tilfældet i
Danmark.
I Danmark er det markant dyrere at blive begravet, end det er at blive bisat og brændt. Det øko-

derimod fordi jeg mener, at det er sådan, det var
tiltænkt fra begyndelsen. Og når man alligevel
bruger mange penge på en kiste, og det gør man
jo, uanset om man vil begraves eller brændes,
hvorfor så brænde kisten af kort tid efter? Hvorfor
ikke vælge et fint gravsted, hvor man har taget
afsked og siden kan gå hen for at mindes?
Valget er der. Det er et valg, vi alle kommer
til at tage stilling til før eller siden. Hvad er din
holdning?
For du er vel ikke ligeglad?
Du er meget velkommen til at kontakte en af
præsterne, hvis du har lyst til at tale mere om
dette emne. For en god ordens skyld skal det
nævnes, at begge præster foretrækker begravelse,
men har forståelse for, at valget er dit.
7
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del 3

INTERVIEW V. JENS BORG SPLIID

Jeg besøger ikke kirken
Fra sidste nummer fortsættes tredje og sidste del af interviewet
her med Jesper Weinrich Hansen, også kendt som Jesper Sko.

Stille og roligt ændrede man mødetiderne fra at
være søndag formiddag til i stedet at være søndag
eftermiddag, så man også kunne komme i kirken.
Det blev helt naturligt for Vera, som jo desværre
døde for godt 3 år siden, og mig at deltage i kirkens liv i Nexø og Poulsker.

Jeg har ladet mig fortælle, at det var i Frede Møllers tid, man gjorde det muligt at komme i både
missionshus og kirke ved at flytte mødetidspunkterne? Har det så ikke været i 1970’erne?
Jo, det har det. Det er omkring 40 år siden. Så det
passer meget godt med, at jeg har været i 30’erne.

Det må have været en omvæltning at opleve, at
man går fra at sige, at vi ikke kan være med i kirken til at sige, at man støtter op om kirkelivet?
Ja, vi oplevede det jo også omvendt, at præsterne
begyndte at komme i missionshuset. De kom til
møderne og holdt ind imellem møder dér. Man
accepterede det som en forholdsvis lukket forening. For det var det jo!
Der var tre, stort set ligestillede foreninger i Nexø
– Luthersk Mission, Indre Mission og Evangelisk
Luthersk Mission. Men man kom stort set aldrig
hos hinanden. Det er mærkeligt, men det gjorde
man ikke.
8

Hvordan vil du beskrive de gange, hvor du er
kommet i kirke?
Jeg vil ikke sige, at jeg besøger kirkerne i bogstaveligste forstand. Jeg vil mere sammenligne det med

TEMA

mit eget hjem og kalde kirken for mit andet hjem.
Jeg kommer der for at få fyldt op med noget, jeg
har brug for i mit kristne liv, ligesom jeg har brug
for at spise og sove. Mit liv har formet sig sådan, at
jeg har været aktiv i missionsforeningen med opgaver for børn og unge – og så har det udviklet sig
til, at mine opgaver er flyttet over i kirken, hvor jeg
har været engageret i forskellige aktiviteter der. Nu
er jeg ansat på 16. år som kirkesanger i Poulsker
kirke, og det medfører jo, at jeg er i kirke hver
søndag og helligdag. Det vil jeg ikke undvære, for
der finder jeg en ro og en samhørighed med Gud,
med menigheden og betjeningen, som giver mig
det, jeg har behov for indtil næste søndag.

I sommertiden kommer der gæster ind og siger:
”Sikke en smuk kirke. Sikke en ro, og sikke en
fred.”
Så oplever jeg mig selv tænke: ”Hvor er det godt,
du siger det”. For mig kan det let blive naturligt,
at det er sådan. Men at andre bemærker det og
selv føler det rum, som er helligt, er noget helt
særligt. Det bliver jeg aldrig træt af at høre på,
ligesom jeg aldrig bliver træt af at høre på det
gamle budskab, som vi synger om til gudstjene-

Du bliver tanket op?
Ja. Jeg oplever også nu, hvor jeg er blevet noget
ældre, at mine øvrige aktiviteter er blevet dæmpet,
og jeg har brug for at tænke mere på mig selv og
mit liv. Jeg tænker mere på evigheden og på mine
børn og børnebørns liv. Det er indbefattet i mine
bønner og mit samvær med dem, og der henter
jeg stor inspiration i kirken.

Men bliver du ikke på et eller andet tidspunkt træt
af at høre på, at Jesus er vores frelser?
Det må du have hørt 50.000 gange og sikkert med
samme ordlyd igen og igen og igen?
Det er jo det samme budskab, selv om præsten
gør sig umage med at finde nye vinkler på det.
Der kan godt gå mange år, og så opstår der en ny
vinkel på teksterne. Men det er det samme gamle
budskab, der bliver fornyet i mig.

Så det skræmmer dig ikke væk?
Nej, slet ikke.

Der er mange, der siger, at det bliver kedeligt og
bliver det samme. Der er jo ikke nogen, der skifter
billederne på væggene ud eller sætter en ny sofa
ind.
Sådan oplever jeg det slet ikke. Jeg kører derned
ugentligt for at sætte salmenumre op og tænke
over, hvad vi skal synge. For mig ligger der en
tryghed i, at alting er, som det plejer at være.

sten, til en barnedåb, en konfirmation eller et
bryllup. Det er jo mindesmærker i livet, som vi
alle ser frem til og mindes med glæde. Hvordan
tænker vi på livets afslutning, på afskeden med
vore kære, som har mistet en, som de holdt rigtig
meget af ? Det er jo også i kirken ved en begravelse eller bisættelse. Mit største ønske er, at rigtig
mange må benytte kirken til at forberede sig til
både at fejre glæde og til at sige tak for livet. Det
vil vi i kirken meget gerne invitere til.

Mange tak for din tid, tak for snakken og tak for
kaffen, Jesper.
9

ARRANGEMENTER

MUSIKi kirken

Gud og Gourmet

Julekoncert
3. søndag i advent
Søndag, d. 16. december kl. 16
Vores traditionsrige julekoncert, hvor kirkens kor
optræder sammen med Skibskoret.
Der er gratis entré.

Gud og Gourmet er på banen igen. Har du lyst til
at være med næste gang, så kontakt sognepræst
Jens Borg Spliid, så vi sammen kan finde en dato,
der passer.

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

BønforByen
Bøn for Byen holdes hver første torsdag i
måneden kl.19.00 i Nexø Kirkes menighedslokaler, Købmagergade 24.
Torsdag, d. 1. november
I januar mødes vi til
Evangelisk Alliances bedeuge
Torsdag, d. 7. februar
Alle er meget velkomne!
10

Det påtænkes at finde en lørdag i november, hvis
alle kan blive enige om en dato.

Rytmiske gudstjeneste
Søndag den 11. november kl. 16.00
i Nexø Kirke

ARRANGEMENTER

Evangelisk Alliances bedeuge
Mandag, d. 7. - fredag, d. 11. januar kl. 19.30
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Snogebæk Kirkeskole
Luthersk Mission
Nexø Frikirke
Evangelisk Luthersk Mission
Nexø Kirke

Julehjælp

Ulvetime
Hver gang kl. 17.30
Onsdag, d. 14. november
Onsdag, d. 30. januar
Efter en halv time med sjov, leg og sang i
kirken, spiser vi sammen i kirkeskolen.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Tirsdagsbøn

Tirsdage kl. 16 - 16.30

Nexø og Poulsker sogne tilbyder julehjælp til
værdigt trængende.
Har du svært ved at gå julen i møde med et smil
på læberne, fordi udgifterne tårner sig op?
Send en skriftlig ansøgning til kirken, og så kigger
vi på, om ikke vi kan hjælpe med at få tingene til
at glide lidt lettere, hvad angår det materielle. Ud
fra de modtagne ansøgninger tildeler vi julehjælp,
og den vil kunne afhentes kort før jul. Det er
vigtigt, at du tilføjer telefonnummer i din
ansøgning, så vi kan kontakte dig vedrørende
detaljerne og fortælle, hvor og hvornår julehjælpen kan afhentes. Er du selv forhindret i at afhente julehjælpen, er du velkommen til at sende en på
dine vegne, så længe du fortæller os, hvem der
kommer for at modtage netop din portion.
Som noget nyt er Poulsker sogn også med i år.
Det betyder, at du nu kan søge julehjælp, uanset
om du bor i Nexø eller Poulsker.
Ansøgninger fra Nexø sogn sendes til Nexø
Kirkekontor, Købmagergade 24, 3730 Nexø;
telefon 56 49 21 25 – 2; mail: ANNRA@
KM.DK
Ansøgninger fra Poulsker sogn sendes til sognepræst Hans Vilhelm Breum Jakobsen, Skovløkken
16, Snogebæk, 3730 Nexø;
telefon 56 48 80 40; mail: HAVJ@KM.DK
Rigtig god jul!
Kærlige hilsner
Sognepræsterne og menighedsrådene
11

POULSKER SOGN

THERMOPYLAE på værft – og tilbage igen

AF PETER LØWENSTRAND
Efter et halvanden måneds langt værftsophold ved
fiskerlejet i Snogebæk kom Poulsker sogns kirkeskib THERMOPYLAE af Aberdeen atter tilbage
på sin plads over midtergangen i vores lille og
velbesøgte Skt. Povls Kirke.
Historie
Skibsmodellen – med skibsnr.
52 – er bygget af skibsbygmester Gorm H. C.
Clausen fra Marstal i
1936-37 og er ét af
tre identiske kirkeskibe. De to andre lignende kirkeskibe er
ophængt i hhv. Ærøskøbing kirke (ophængt
i 1943) og Gerskov
kirke (ophængt i 1944).
Vores kirkeskib er bygget
12

for regning til fyrmester Christen Liisberg-Poulsen
og skænket til Poulsker sogn. Skibet er en model
af et af datidens hurtigste sejlskibe på verdenshavene.
Den rigtige THERMOPYLAE blev bygget i
1868 i træ på stålspanter på skibsværftet Hall i
Aberdeen for rederiet White Star Line. Skibet
kaldtes en ”the-klipper” og var en tremastet fuldrigger, dvs. et sejlskib med ræer på alle tre
master. Benævnelsen ”the-klipper” hænger sammen med, at skibstypen blev anvendt til datidens
transport af theblade fra Kina til England, da det
af hensyn til theens kvalitet var af stor vigtighed
at transporttiden var så kort som muligt. Skrogets
linjer og form samt det faktum, at ræerne var
længere, end hvad der var normalt for denne
skibstype, gav skibet evnen til at logge høje hastigheder og minimere transporttiden – op til 17-18
knob (ca. 33 km/t) skød skibet gennem vandet.
Fortsætter side 15

POULSKER SOGN – GUDSTJENESTER
NOVEMBER

DECEMBER

JANUAR

Søndag den 4. kl. 10.30
Allehelgen
Børnekirke, kirkekaffe

Søndag den 2. kl. 9.00
1. søndag i advent
Jens Borg Spliid

Tirsdag den 1. kl. 14.00
Nytårsdag

Søndag den 11. kl. 10.30
24. s. e. trinitatis

Søndag den 9. kl. 10.30
2. søndag i advent
Børnekirke, kirkekaffe

Søndag den 11. kl. 16.00
Rytmisk Gudstjeneste
NB: i Nexø kirke
Søndag den 18. kl. 10.30
25. s. e. trinitatis
Børnekirke og
menighedsmøde med
frokost
Søndag den 25. kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret

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

Søndag den 16. kl. 10.30
3. s. i advent
Søndag den 23. kl. 9.00
4. s. i advent
Jens Borg Spliid
Mandag den 24. kl. 14.30
og kl. 16.00
Juleaften
Tirsdag den 25. kl. 10.30
Juledag
Onsdag den 26. kl. 10.30
2. juledag
NB: Fællesgudstjeneste i
Nexø kirke
Søndag den 30. kl. 10.30
Julesøndag

Søndag den 6. kl. 10.30
Helligtrekonger
Søndag den 13. kl. 10.30
1. søndag efter helligtrekonger
Børnekirke, kirkekaffe
Søndag den 20. kl. 9.00
2. søndag efter helligtrekonger
Søndag den 27. kl. 10.30
3. søndag efter helligtrekonger
Jens Borg Spliid
Børnekirke

FEBRUAR

Søndag den 3. kl. 10.30
4. søndag efter helligtrekonger
Lørdag den 22/12
kl. 19.30
Julekoncert

KIRKELIGE FORENINGER
Børneklubben
Kirkeskolen i Snogebæk
Mandage kl. 15.30 – 17.00
November d. 5. – 12. – 19. – 26.
December d. 3.
Januar d. 14. – 21. – 28.

Tirsdag, d. 13. kl. 19.30
Møde v. Peter Krak

Tirsdag, d. 18. kl. 19.30
Julehygge
Januar
Mandag, d. 7. – fredag, d. 11.
Evangelisk Alliances bedeuge

Indre Mission
Kirkeskolen i Snogebæk

Onsdag, d. 21. kl. 19.00
Bibelundervisning i IM Gudhjem,
Løkkegade 10
Emne: Jesu herlighed åben for os
Johs. 1. 1 – 18 og Johs. 2. 1 – 25
v. Kurt Kristensen, København

November
Torsdag, d. 8. kl. 19.00
Årsmøde i IM Aakirkeby,
Smedegade 33

December
Tirsdag, d. 4. kl. 19.30
Adventsfest
v. Knud Henning Hansen

Fredag, d. 25. kl. 18.00
Vinterstævne i IM Aakirkeby,
Smedegade 33
Tale v. Carsten Hjorth Pedersen
Tirsdag, d. 29. kl. 19.30
Møde
13

POULSKER SOGN
Julekoncert

Menighedsmøde

Lørdag den 22. december kl. 19.30

Efter gudstjenesten søndag den 18.
november inviterer menighedsrådet
for Poulsker kirke på kirkefrokost i
kirkeskolen. Efter frokosten afholdes
menighedsmøde, hvor menighedsrådet
orienterer om det forgangne år, afholdte arrangementer samt planer for
kommende tid. Der vil være mulighed
for at stille spørgsmål, kommentere
hvordan det er gået, og komme med
forslag til nye tiltag eller ændringer.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
søndag den 18. november og kom og
vær med til at sætte dit præg på din
kirke.

Indsamling
Årets resultat af høstofferindsamlingen i Sct. Povls
kirke: kr. 7085,-.
- tak for en god gave.

Duoen ”Maria & Laila”
Kendte klassiske julestykker, musicals, julesalmer
og nyere rytmiske julesange. Aftenen vil byde på
fællessang, julefortælling og julemusik, så det er
en aften for hele familien!
Entré 75 kr (kontant eller på mobile-pay i døren).
Børn under 12 år har gratis adgang.

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. 26203952 eller diana.wulff.seerup@gmail.com
Flokken:
Spirer: 0. og 1. kl.
Smutter: 2.-4. kl.
Flokmøder: Fredage kl. 15.45-17.15
Troppen:
Spejdere: 4.-7. kl.
Seniorspejdere: 8.-10. kl.
Tropmøder: Mandage kl. 18.30-20.30

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

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

Nexø Kirkekontor
Se side 20

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

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

Kirkeværge
Jørn Nygaard
Tjørnebyvejen 1, Poulsker
3730 Nexø
Tlf. 51 36 37 45
e-mail: nygaards@mail.dk
Hjemmeside
www.poulskerkirke.dk
Kirkebil
Ønsker du kørsel til gudstjeneste
i Sct. Povls kirke, er du velkommen
til at kontakte Finn Pedersen, tlf:
2258 8023 eller Preben KofoedJespersen, tlf: 2195 1105.

POULSKER SOGN
Fortsat fra side 12

THERMOPYLAE rivaliserede gennem hele
hendes karriere med lignende sejlskibe om at være
hurtigst. Ét af de mest kendte var søsterskibet,
the-klipperen CUTTY SARK. Nogen endelig
kåring af vinderen af verdens hurtigste sejlskib
blev det dog aldrig til, da begge skibe udviste nogenlunde ens fartegenskaber. Transporten af the
med ”the-klippere” blev langsomt overtaget af
dampskibene, som var hurtigere og mere effektive
og kunne skyde genvej gennem den nybyggede
Suez-kanal. Transporten af the med ”the-klipperne” ophørte omkring 1873 og THERMOPYLAE
forblev i rederiet White Star Line frem til 1889,
hvor det blev solgt og nedrigget til en bark (tre
master med ræer på de to forreste master).
THERMOPYLAE sejlede på risruten mellem
Rangoon og Vancouver frem til 1895, hvor hun
blev solgt til den portugisiske marine. Hun blev
der givet navnet PEDRO NUNES og sejlede som
skoleskib. I 1907 blev hun erklæret uegnet som
skoleskib og blev slæbt til søs og sænket af portugisiske orlogsfartøjer og lagt til hvile på havets
bund.
Kirkeskibets renovering
Tilbage til vores flotte skibsmodel, som formodes
at være ophængt i 1937-38, så har den tidligere
været nedtaget for renovering i 1958 i forbindelse
med kirkens restaurering. Kirkeskibet var atter
nede til eftersyn i 1978, hvor nuværende ophæng
blev opsat og senest renoveret i 1987. Nu igen 31
år senere i 2018 er skibet atter blevet sat i tørdok
og renoveret. I denne omgang har skibet fået en
grundig vask og rengøring af skrog, dæk, aptering
og rig. Skroget er blevet malet og poleret. Dækket,
aptering, spil, luger, skylights mv. er blevet malet
og repareret. Riggen er blevet gået efter og repareret med nye blokke og tovværk, hvor det har
været nødvendigt. Hvad der nok bemærkes mest
er, at flagene har fået en fornyelse og fremstår lidt
mere ”flagrende” end tidligere.
Renoveringsopgaven, som jeg med stor ydmyghed
har påtaget mig, har været utrolig spændende, da
skibet er genstand for opmærksomhed fra mange

af sognets kirkegængere hver søndag og ved øvrige kirkelige højtider. Selvom man til hverdag ikke
kan se ned i skibet og betragte skibsdækket og alt,
hvad der er derpå, når skibet hænger over midtergangen, så er der også arbejdet med detaljerne i
forbindelse med renoveringen – også på dæk.
Vask og rengøring af skibet er foregået med mildt
sæbevand, pensler, vatpinde og små stykker klude.
Ny rigning er blevet farvet, så den ligner den oprindelige. Malingsopgaven har været ganske udfordrende med anvendelse af små tynde pensler
til at komme ind i alle hjørner og kroge, uden at
skille skibet alt for meget ad. Det har været et
møjsommeligt arbejde, som dog har båret frugt i
sidste ende.
Tak
Som ansvarlig ”værftsarbejder” på renoveringsprojektet håber jeg, at kirkens gæster,
menighed og ansatte bliver glade for den nye
THERMOPYLAE af Aberdeen.
En særlig tak for menighedsrådets tillid til mig og
tro på, at jeg kunne løfte opgaven. Tak til kirkens
graver Mogens Madsen for hjælp ifm. projektet.
Tak til Evald Vibe for hjælp til information om
kirkeskibets historie. Tak til Ruben Kofoed for at
stille ”bugseringsfartøj” til rådighed i forbindelse
med forlægningen fra tørdok til Skt. Povls kirke.
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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
16
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KALENDER FOR NEXØ KIRKE
NOVEMBER
1.
3.
6.
11.
13.
14.
20.
22.
27.
DECEMBER
4.
11.
16.
18.
JANUAR
7. - 11.
15.
22.
29.
30.

19.00
14.30
16.00
16.00
16.00
17.30
16.00
19.00
16.00

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

Kirkeskolen
ELM’s hus
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken/kirkeskolen
Kirken
Kirkeskolen
Kirken

16.00
16.00
16.00
16.00

Tirsdagsbøn
Tirsdagsbøn
Julekoncert
Tirsdagsbøn

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

19.30
16.00
16.00
16.00
17.30

Evangelisk Alliances bedeuge
Tirsdagsbøn
Tirsdagsbøn
Tirsdagsbøn
Ulvetime

Se annonce
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken/kirkeskolen

Fortsat fra side 5

Skal man være kirkegænger?
Man skal ikke sidde på kirkebænken om søndagen
for at kunne deltage i sorggruppen – endsige være
medlem af folkekirken. Det er et tilbud til alle
uanset tro. Nogle deltagere har klart givet udtryk
for, at de var ikke-troende, og det bliver respekteret. Man kommer, som det menneske man er,
med den livsholdning og historie man nu engang
har. Det er heller ikke en forudsætning, at man
har bopæl i Nexø sogn. Alle fra hele øen er
velkommen.
Faktaboks om sorggruppen
Opstart: 1. torsdag i 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
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KIRKELIGE FORENINGER

LIDT AT GRINE AF...

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

Præsten kommer kørende på cykel
gennem byen uden hænder på styret.
En betjent standser ham og siger:
Undskyld, men det er ikke tilladt at
køre på cykel uden at have hænderne
på styret. Du er nødt til at kunne styre
undervejs. Jeg bliver nødsaget til at
udskrive en bøde til dig!
Pastoren smiler og siger: Det er Gud,
der styrer mig, lige hvorhen Han vil.
Betjenten klør sig i hovedbunden, og
river så bøden itu. Derpå udskriver han
en ny bøde – denne gang for at køre to
på én cykel…

Seniormøde
Lørdag, d. 3. november kl. 14.30
Taler: Finn Nygaard
ELM’s hus, Vægtergade 4

ÅBENT
Fredag kl. 14 - 17
Lørdag kl. 10 - 17
Søndag kl. 14 - 17
I ferier vil der ofte være udvidede åbningstider, så følg med på Facebook eller
www.værftet.dk
ENTRÈ
25 kr. for medlemmer
(medlemsskab kun 100 kr. for et kalender-år)
60 kr. for ikke medlemmer
500 kr. for årskort
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.

Kirkens Korshærs Genbrug
Torvet 11
3730 Nexø
Tlf. 56 49 16 02
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Hvis du ønsker at tegne medlemsskab og/
eller give en gave og/eller blive frivillig så
kontakt Dorthe Pedersen: 22 74 91 61
eller
Orla Pedersen: 30 98 95 30

KIRKELIGE FORENINGER

Luthersk Mission
Havnegade 26
Formand: Lars Finn Holm,
Jagtvej 4, 3730 Nexø,
tlf. 42199403

November
Søndag, d. 4. kl. 14.00
Møde v/Jakob Houler
Søndag, d. 18. kl. 14.00
Møde v/Torleif Møller Christensen
Onsdag, d. 21. kl. 9.30
Onsdagstræf
Torsdag, d. 22. kl. 19.30
Bedesamling

December
Søndag, d. 1. kl. 17.30
Adventsfest
Besøg af Else Wive
Tirsdag, d. 11. kl. 19.00
Bibelundervisning
v/Knud Henning Hansen

Evangelisk
Luthersk Mission

Vægtergade 4
Formand: Preben Koefoed-Jespersen
Turistvej 32, 3730 Nexø,
tlf. 56488207/36976910
November
Lørdag, d. 3. kl. 14.30
Seniormøde v/Finn Nygaard

Søndag, d. 16. kl. 19.00
Møde v/Carsten Møller-Christensen
Søndag, d. 23.
Vi går i kirke
Fredag, d. 28. kl. 19.00
Julefest. Tale v/Per Munch
Januar
Se opslag på missionshuset og i avisen

Søndag, d. 16. kl. 14.00
Møde v/Olai Poulsen

Søndag, d. 4. kl. 14.30
Møde v/Frank Kristensen
Modul 2

Juledag, d. 25. kl. 14.00
Møde v/Peter Krak

Tirsdag, d. 6. kl. 19.00
Q-bedeaften

Fredag, d. 28. kl. 19.00
Julefest v/Tove Bech

Søndag, d. 11. kl. 16.00
Rytmisk Gudstjeneste

Tirsdag, d. 8. kl. 19.30
Alliance bedeuge

Januar

Søndag, d. 18. kl. 14.30
Møde v/Frank Kristensen
Modul 3

Torsdag, d. 31. kl. 19.30
Bedesamling

Søndag, d. 25. kl. 16.00
Møde v/Peder Ø. Jensen

November: d. 12. og d. 26.
December: d. 10.

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

December
Søndag, d. 2.
Adventsmøde på Bækkely

2019
Januar: d. 7. og d. 21.

Tirsdag, d. 4. kl. 19.00
Q-bedeaften

Havnegade 34, Nexø
Leder: Laila Elleby, tlf. 56493755

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

Rumænienkredsen

mødes på Nørremøllecentret
mandage kl. 14.00

KFUM-spejderne

Torsdag, d. 6.
Hjerternes fest

Ulve: 6-10 år
Fredag kl. 16.00-17.30

Søndag, d. 9. kl. 17.00
Møde v/Edvard Holm Nielsen

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

Hvad kan Værktøjskassen
gøre for dig?

Kontakt kirkekontoret på tlf. 56493938
Barnedåb
Ring til præsten (56492125–3), 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.

Nexø Sogn

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

Graver
Simon Pihl Sode
Tlf. på kirkegården: 56 49 23 26
e-mail: kirkegard@nexokirke.dk
(modtager henvendelser angående gravsteder)
Mandag fridag

Kirke- og kirkegårdsudvalg
Jens Borg Spliid

Organist
Jesper Mejlvang
Tuevej 7, 3740 Svaneke
Tlf. 40 54 64 40

Menighedsrådsformand
Dina Skarsholm
Mejeribakken 10
Tlf. 56 48 83 00
Kirkeværge
Mogens Jensen
Stormgade 42
Tlf. 56 49 34 36
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Hjemmeside
www.nexokirke.dk
Kirkeblad
Redaktion: Jens Borg Spliid (ansv.)
Hans Vilhelm Breum Jakobsen, Lasse Munk,
Daniel Sonne Larsen, Claus Anton Hansen
Sats og tryk:
Hakon Holm Grafisk
Sankt Mortens Gade 18, 3700 Rønne.
mail@hakon-holm.dk

KIRKENYT

Navne

Fortsat fra side 3

Her plejer vi at anføre alle, som er blevet døbt i,
viet i eller begravet/bisat fra Nexø kirke. Men iflg.
den ny persondataforordning er det ikke længere
tilladt at offentliggøre den slags oplysninger.

Indsamling i Nexø Kirke
Juni:
Juli:
August:
September:

Bibellæserringen
KFUM’s Soldatermission
Dansk Bibel Institut
Sømandsmissionen

696,00 kr.
1845,00 kr.
1134,50 kr.
925,50 kr.

Nadver på Nørremøllecenteret
Tirsdag, d. 6. nov. kl. 15.00
Tirsdag, d. 4. dec. kl. 15.00
Tirsdag, d. 8. jan. kl. 15.00

Menighedsrådsmøde
Torsdag, d. 22. november kl.19 i Kirkeskolen

Høstoffer
Menighedsfakultetet
Åbne Døre
Kirkens Korshær
Spejderne i Nexø
Dansk Bibel Institut
Kristeligt Forbund for Studerende
Folkekirkens Nødhjælp
Værftet
I alt

200,00 kr.
2656,50 kr.
800,00 kr.
650,00 kr.
950,00 kr.
750,00 kr.
200,00 kr.
200,00 kr.
6406,50 kr

Tirsdagsbøn
Tirsdage kl. 16 - 16.30

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.

Det er stærke ord. De er sande, for
Guds vilje sker altid fyldest. Derfor kan
vi finde trøst i at blive mødt af Jesus,
når det hele ramler. Han bærer os
frem; han leder os til det stille vand, så
vi kan samle kræfter på ny. Han hjælper os med sit løfte om, at alting vil
ende godt. En dag oprinder tiden, hvor
vi skal få lov til at skue ham i al sin
guddommelige herlighed på tronen.
Det er begyndelsen på evigheden, hvor
lovsangen ingen ende vil tage, for Jesus
er og vil altid være Kongernes Konge.
Lad din lovsang stige mod himmelen
til hans ære, lad ham fylde dig med ro
– for når alt kommer til alt, så er det
kristne menneske kronet med Kristi
sejrskrans. Ikke fordi vi fortjener det,
men fordi nåde skal gå for ret for enhver, som tror. Deri er freden, og deri
kan vi finde hvile på såvel gode som
dårlige dage.
Fred være med dig!
– Så vidt andagten fra bogen. Husk på,
at du altid er velkommen til at kontakte
præsterne, hvis du har brug for en samtale eller savner en, der lytter.
JS

NøgleOrdet
Brødre, vi vil ikke, at I skal være
uvidende om dem, der sover hen,
for at I ikke skal sørge som de
andre, der ikke har noget håb.
1. Thess. 4, 13
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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
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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

DECEMBER

JANUAR

Søndag den 4. kl. 10.30
Allehelgen
Jens Borg Spliid

Søndag den 2. kl. 10.30
1. s. i advent
Jens Borg Spliid

Søndag den 11. kl. 9.00
24. s. e. trinitatis
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Kirkekaffe m/morgenbrød

Søndag den 9. kl. 10.30
2. s. i advent
Jens Borg Spliid
Minikonﬁrmandafslutning
Kirkefrokost i præstegården

Tirsdag den 1. kl. 14.00
Nytårsdag
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
NB: Fælles i Sct. Povls Kirke

Søndag den 11. kl. 16.00
Rytmisk Gudstjeneste
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Søndag den 18. kl. 10.30
25. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Søndag den 25. kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret
Jens Borg Spliid
Lovsang

Søndag den 16. kl. 9.00
3. s. i advent
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Søndag den 23. kl. 10.30
4. s. i advent
Jens Borg Spliid
Mandag den 24. kl. 14.30
og kl. 16.00
Juleaften
Jens Borg Spliid
Tirsdag den 25. kl. 14.00
Juledag
Jens Borg Spliid

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

Onsdag den 26. kl. 10.30
2. juledag
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Fælles med Poulsker i Nexø
Kirke
Søndag den 30. kl. 9.00
Julesøndag
Hans Vilhelm Breum Jakobsen

Søndag den 6. kl. 10.30
Helligtrekonger
Jens Borg Spliid
Lovsang og Kirkekaffe
Fredag den 11. kl. 19.30
Afslutningsgudstjeneste på
Evangelisk Alliances bedeuge
Jens Borg Spliid
Kirkekaffe
Søndag den 13. kl. 10.30
1. s. e. helligtrekonger
Jens Borg Spliid
Søndag den 20. kl. 10.30
2. s. e. helligtrekonger
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Søndag den 27. kl. 9.00
3. s. e. helligtrekonger
Jens Borg Spliid

FEBRUAR

Søndag den 3. kl. 9.00
4. s. e. helligtrekonger
Øjvind Nukartaq Hansen

Mandag den 31. kl. 23.30
Nytårsaften
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
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ANN-KRESTIN RASMUSSEN

En samler
Da jeg var barn, var det almindeligt at
samle på klistermærker. Når der var
dyrskue i Almindingen om sommeren,
gjaldt det om at komme ind på så
mange stande som muligt og få nye
klistermærker til samlingen. Jeg har for
længe siden smidt min samling ud, den
havde ikke den store værdi for mig
mere. Man kan samle på meget. Kuglepenne, postkort, krus eller Anders And
blade. Nogle samler på meget værdifulde ting: antikviteter, malerier eller
sjældne mønter. En samler vil gerne
hele tiden udvide sin samling.
Måske kender du en samler? Jeg gør!
En meget passioneret en af slagsen.
Hans samling er helt unik, og han vil
aldrig sælge ud af denne samling.
Han er så omhyggelig, at han fører bog
over sin samling. Hans samling består
af noget meget usædvanligt, og jeg har
fået lov til at supplere hans samling.
Han samler på tårer. Samleren er Gud.
Det står der fortalt om i Salme 56 vers
9 i Bibelen:
Du fører bog over min elendighed,
mine tårer er samlet i din lædersæk,
de står i din bog.
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Gud er en samler. Tænk, han samler på
vore tårer, han skriver ned, når vi græder. Tænk, at vore tårer har så stor
værdi for ham, at han samler på dem.
Som forældre trøster vi gerne vore
børn, når de græder, fordi vi elsker
dem, men jeg har til gode at møde den
far eller mor, der har ført dagbog over
deres børns tårer. Gud gør! Han er ikke
ligeglad med, at du er ked af det. Han
lytter gerne til dine suk og din gråd,
det betyder noget for ham at følge med
i, hvordan du har det. Og som enhver
god far eller mor, ønsker han at være
hos dig, når du græder. Han elsker dig!
Derfor kan du frimodigt indvie Gud i
dine sorger og dine tårer. Inviter ham
ind i din sorg, dine problemer, det som
gør, at du sukker eller græder. Du kan
frimodigt supplere hans unikke samling. Han venter på dig!

