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PRÆSTEN SKRIVER

”Man kan altid spille dårligt,
men spille dumt er der ingen undskyldning for”
Overskriften er et citat fra en kendt fodboldspiller, der nu gør sig som tv-kommentator.
Ordene faldt i forbindelse med en kamp mellem de store engelske klubber Liverpool og
Tottenham. Det ene hold havde svært ved at få tingene til at hænge sammen og spillede
i store dele af kampen dårligt. Deraf første del af citatet, at ”man kan altid spille dårligt”. For det er ikke altid, tingene kører, som man ønsker. Det er heller ikke altid, man
kan forklare, hvorfor det ikke går, som det burde. For flere af spillerne gik det ikke kun
dårligt, de begyndte også at spille dumt, - med håbløse afleveringer og udfordringer, og
derfor udbrød kommentatoren: ”Men at spille dumt er der ingen undskyldning for”.
Der er, ifølge kommentatoren, ingen undskyldning eller kun dårlige undskyldninger for
at gøre noget bevidst dumt på en fodboldbane – dumheder, som i øvrigt kostede sejren.
Men hvad har det med kirken at gøre? Med dig og mig? Det vedrører dig og mig, når
sætningen lyder som følgende:
”Der er kun dårlige og ulyksalige undskyldninger for at gå fortabt!”
Hvad menes med den sætning? Egentlig lige præcis hvad der står. Der er kun dårlige og
ulyksalige undskyldninger for at gå fortabt. Påskens budskab om Forsoneren, der døde i
dit og mit sted for at skaffe os fred med Gud, han der betalte med sit liv i vores sted,
netop dét budskab lød også denne påske anno 2017 og året rundt i landets kirker, - men
var du der? Hørte du, at han også døde for dig? Har du taget det til dig? Lever du på
det? Eller var og er vejen til kirkens dør tapetseret med undskyldninger og bortforklaringer?
Det vil stort set altid være muligt at finde en dårlig undskyldning for ikke at tage i kirke,
for ikke at høre Guds ord, ligesom der vil så mange andre steder. Men hver eneste sønog helligdag ringer kirkeklokkerne for at gøre opmærksom, for at kalde til samling – til
samling om Guds ord, fordi troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer
i kraft af Kristi ord. (Rom 10,17). Kristi ord er et frelsende ord. Netop det ord, der
lyder søndag efter søndag i kirken, - det ord, der rækkes til enhver, som vil tage imod.
Men det må høres og læses, for at man kan tage imod. Var du der, så du hørte og tog
imod? Eller var vejret for godt? Præsten for troende? Genudsendelsen på tv for vigtig?
Traditionen for tung? Morgensøvnen nødvendig? Avisen mere interessant?
Opfordringen til at bede og få, søge og finde, banke på, så der åbnes for dig (Matt 7,7)
lyder til dig, ikke kun til din nabo, men også til dig – spørgsmålet er bare, om du vil
med, eller vil du også denne gang lade budet gå forbi? Eller er det blevet tid, din tid, til
at søge og finde, bede og få? Banke på og få åbnet Skriften? For hvorfor gå fortabt, når
frelsen forkyndes lige rundt om hjørnet? Hvorfor gå mod evig fortabelse, når du kan gå
mod evig forløsning?
”Der findes næsten altid dårlige undskyldninger og forklaringer, bare ikke for at gå fortabt.”
HVBJ
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”Kaldet”
Pastor Frede Møller var sognepræst i Nexø fra 1978-1984. Han har for
kort tid siden udgivet en bog i samarbejde med Forlagsgruppen Lohse,
hvor han fortæller om sit kald til at være præst. Bogen bærer titlen
”Kaldet”, hvilket også er temaet for dette nummer af kirkebladet.
I samarbejde med såvel Frede Møller som Forlagsgruppen Lohse har vi
her fået lov til at bringe et uddrag fra bogen. Der citeres herunder
løbende med henvisninger til bogen:

[s. 13-14]
Forhistorien er denne: Jeg var bare 15 år, og der
var sket noget mærkeligt for mig. En søndag
morgen – den 22. september 1963 – hørte jeg
kirkeklokken ringe. Hører man godt efter, kan
man godt fornemme, at den siger »Kom nu!
Kom nu!«, og det gjorde jeg så. Altså stod jeg op
og gik i kirke. Søndagen efter gjorde jeg det
samme, men denne gang i nabosognet Varnæs,
og det var der særlige grunde til.
For det første: Prædikenen var så enkel og letfor4

ståelig, at selv en 15-års dreng kunne forstå den.
For det andet: Det var en usædvanlig smuk liturgi, som virkede dragende og festlig, og fra da af
blev jeg hængende. Jeg blev grebet af den gudstjeneste, jeg var med til at fejre her, og jeg blev
grebet af det budskab, Urban Schrøder forkyndte, som var så enkelt og ligetil. Det varede ikke
længe, før jeg havde bestemt mig for, at jeg selv
ville være præst, hvis det på nogen måde kunne
lade sig gøre.
Efter gudstjenesten sad Urban Schrøder og jeg
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på det tidspunkt mærkeligt nok holdt avisen
»Vestkysten«. Vi kunne da prøve, om hun ville
flytte til Fyn, tænkte vi, og det viste sig at være
tilfældet.
Da hendes far, Bernt Lind, som var prædikant i
Evangelisk Luthersk Missionsforening, kom på
besøg, spurgte han os, om vi ikke kunne tænke os
at søge det ledige embede i Hasle på Bornholm.
»Bornholm – det var da det sidste, jeg kunne
tænke mig at komme til!« røg det ud af mig.
I stedet blev jeg så opfordret til at tale ved
Evangelisk Luthersk Missionsforenings årsmøde
på Bornholm, og det kildrede unægtelig min forfængelighed. Tænk, at de ville have en højkirkelig præst som mig til at medvirke! Så vi tog derover, og det var en stor oplevelse at tale ved stævnet i Aakirkeby, som dengang samlede rigtig
mange mennesker.
»Han burde have været prædikant«, var der
nogle, der sagde om mig, og det må vist opfattes
som et kompliment i de sammenhænge. Nu var
jeg jo præst, og stillingen i Hasle var for længst
besat. Men nu var sognepræsten i Nexø netop
flyttet fra øen. Var det mon ikke noget for os? Vi
fik flere opfordringer.
ofte i kirkens kor og snakkede sammen. Han fortalte mig om gudstjenesten og især nadverens
herlighed, og det gjorde indtryk. Af og til blev
jeg inviteret med hen i den gamle præstegård,
hvor han havde sin hule, et kæmpemæssigt studerekammer med bøger fra gulv til loft i to rum,
hvor han sad og pulsede løs på sin pibe, mens
han fortalte om teologien og de ting, han nu selv
særligt havde kastet sig over og skrevet bøger og
afhandlinger om.
Jo, jeg ville også være præst!
Og jeg regnede ud, at hvis jeg gik den slagne vej
med studentereksamen samt syv års studier på
universitetet, ja, så ville det tage mig elleve år, før
jeg var i kjole og krave.
Det var som sagt i efteråret 1963, og knap 11 år
senere, den 24. maj 1974, blev jeg ordineret til
præst i Viborg Domkirke.
[s.172-173]
Jeg var en tur i Bording for at se på embedet dér,
men syntes, præstegården lå for ensomt. På det
tidspunkt havde vi en ung pige i huset fra
Bornholm. Hun havde søgt stilling i et troende
hjem på vestkysten, og vi så annoncen, fordi vi

[… længere
nede på
side 173 til
174]
Jeg husker
besøget hos
biskop Ole
Bertelsen,
som dengang
boede i
bispegården i
Nørregade.
Først bebrejdede han
mig, at jeg
ikke havde
kontaktet
ham i forbindelse med ansøgningen. »Jeg ved jo
ikke andet om dig, end at du ikke vil døbe børn,«
sagde han lidt barsk. Nå, jeg svarede igen og fik
sagt noget om, at jeg da havde forsøgt at kontakte ham, men at det åbenbart var umuligt at træffe biskoppen!
(fortsættes side 17)
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WERONIKA MADSEN

Vil du med?

Englenes beskyttelse
Som 9-årig boede jeg på en gård på Nordlandet
blandt grise og hunde. Udenfor stod der en stor
åben gylletank, som jeg fandt meget interessant.
En af de ting, jeg dengang var meget nysgerrig
på, var at se, hvordan der indvendigt ser ud i
den der gylletank, men når jeg nævnte det overfor mama, blev det hurtigt afvist. En dag fik jeg
en klassekammerat på besøg, hvor jeg begejstret
sagde: ”Skal vi ikke kravle op af stigen for at se
ind i gylletanken?”. Han svarede: ”Det har jeg
ikke lyst til, men jeg kan blive nede og holde stigen”.
Når jeg havde kravlet hele vejen op, lænede jeg
mig forover. På et tidspunkt følte jeg, at jeg fik
overbalance, og jeg dermed øgede chancen for,
at jeg kunne falde i. Det kan jeg nu takke englene for, at det aldrig skete. I situationen følte en
usynlig kraft skubbe mig tilbage, som gjorde, at
jeg genoptog balancen og hurtigt gik ned igen.
Jeg vidste på daværende tidspunkt ikke, hvad den
kraft var, og første gang jeg nævnte episoden, var
under smågruppe på Teenlejr på Bethesda.
Guds fred og tilgivelse
Mit første personlige møde med Gud fandt sted
d. 1. februar 2010. Ind til den aften havde jeg
været ateist. Jeg havde påbegyndt en relationsdannelse med en kristen familie og følte deres
næstekærlighed overfor mig, som medvirkede til
6

min begyndende interesse for kristendommen.
Min omvendelse skete på mit værelse; jeg kiggede op og sagde indvendigt: ”Jeg vil gerne tro på
dig, Gud”. Sekundet efter viste der sig en hvid
sky for mine øjne, en menneskearm, der rakte ud
af skyen, og en mandestemme lød: ”Hvis du vil
tro på mig, skal du overgive mig din største
synd.” Jeg var ikke et sekund i tvivl om, at det
var Jesus, der talte til mig og hvilken synd, han
refererede til. Jeg svarede ydmygt ja. Sekundet
efter strømmede der en ubeskrivelig fred i min
krop, og jeg blev ramt af en stor glæde i bevidsthed om, at jeg nu var blevet omvendt.
Det var som om, at jeg fra den ene dag til den
anden ændrede min livsstil fuldstændig, og behov
jeg tidligere havde haft, blev udskiftet med Guds
fred, næstekærlighed, glæde og en længsel efter at
lære Jesus at kende. Eftersom jeg ikke var blevet
døbt og konfirmeret, valgte jeg at blive voksendøbt d. 20. juni 2010 i Skt. Nicolai Kirke.
Lad din vilje ske
Jeg mærker primært Guds tilstedeværelse, når jeg
lovsynger. Jeg overvældes af Guds kærlighed når jeg gør mig lille, bliver Han stor. Somme
tider, når jeg beder, mærker jeg Jesu hånd på
min højre skulder. Selvom det blot varer et lille
øjeblik, er det en dejlig påmindelse om, at Jesus
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lever og er iblandt os, selvom han
ikke længere vandrer iklædt sin
kødelige krop.
Nogle af de bedste gaver, Gud har
givet mig, er frelsen, ubetinget
kærlighed og Helligånden. For
mig er det et privilegium at være
iklædt en vejviser, som har indflydelse på, at Guds vilje er en realitet i mit liv. Gud er den eneste,
som ved, hvad der er bedst for os.
Helligånden har bl.a. kaldet mig
til at tage til Malta i 3. års praktik
som pædagogstuderende. Jeg
havde inden studiestart et ønske
om at tage i udlandspraktik, men
jeg havde ikke selv valgt Malta –
for hvad skulle jeg dog der? Det
havde Gud en plan med, og uden
jeg selv på forhånd var klar over,
hvad den indebar, vidste jeg, at
det var Guds kaldelse, og at det
var det bedste valg, jeg kunne
træffe. Jeg overgav mit liv til Ham,
for jeg vidste, at han havde helt
styr på det – ikke et sekund var
jeg i tvivl.
Praktikken viste sig at være en
dannelsesrejse på mange forskellige områder. De 6 måneder, jeg
var afsted, var nogle af de hårdeste, jeg har udsat mig selv for. Jeg
følte mig meget udfordret og nåede midt i forløbet til et punkt, hvor jeg næsten opgav tilværelsen og ville rejse hjem. Midt i alt dette opgav jeg
dog ikke troen, for jeg vidste, at Gud ønskede at
lære mig noget, også i denne lidelsens tid. Havde
jeg på forhånd vidst, hvad jeg ville blive udsat
for, havde Malta været det sidste sted, jeg havde
taget hen i praktik. Men Guds vilje er ikke ensbetydende med en dans på roser, og den dag i
dag savner jeg de børn, som jeg i 6 måneder fik
æren af at lære at kende.

endnu ikke er lykkes mig at opnå.
Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Guds engle
var den kraft, som forhindrede mig i at ende
nede i gylletanken, og jeg forstår nu hvorfor:
Gud ønskede, at jeg skulle få del i Hans frelse og
ikke gå fortabt – derfor reddede han mig. Det er
hans største ønske for alle mennesker på jorden –
det er grunden til, at Han endnu ikke har hentet
os hjem til sig. Vil du med på evighedsvej? Jesus
har muliggjort frelsen for os ved at dø på korset.
Valget er dit, men hvad har du at miste?

Frelsen
For mig er livet som kristen ikke ensbetydende
med, at jeg kun oplever dage, hvor jeg lader Gud
tage styringen, og hvor Han evigt har førstepladsen i mit liv. Dette er en idealtilstand, som det
7
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CARSTEN HJORTH PEDERSEN

Vil du
lytte?

Af Carsten Hjorth Pedersen,
daglig leder af Kristent
Pædagogisk Institut
Bosiddende i Hillerød; flittig
gæst på Sydbornholm

Hvor er det godt, at Gud kalder os til at lytte!
Han kalder os ikke til at tage på pilgrimsrejse
eller piske os selv. Han kalder os ikke primært til
foretagsomhed, men til det helt enkle at lytte til
ham. Og vi lytter til ham ved at være der, hvor
han taler. Det sker mange steder. Lad mig nævne
de vigtigste:

menneske, du betyder så meget for mig, at jeg
blev som dig, for at du kan være mit kære barn.
Jeg er stolt over at være kristen, for jeg tror på
en Gud, der ikke blot har talt til mig med sin
mund, men med hele sin menneskeblevne krop.
Lyt til den tale, og du vil skælve af ærefrygt og
glæde!

Jesus
Hold nu fast! Gud taler ikke primært til os med
ord, men i kød og blod. I Bibelen siges det
sådan: ”Mangfoldige gange og på mangfoldige
måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, men nu ved dagenes ende har
han talt til os gennem sin søn.” (Hebr. 1,1-2).
Hvor er Gud god imod os! Så kræver det ikke
engang en veludviklet evne til at lytte eller specielle antenner til at opfange åndelige budskaber.
Du kan nøjes med at rette din opmærksomhed
imod Jesus, der blev foster i Marias mave, baby i
Betlehem, dreng i Nazaret, mand på Israels støvede landeveje, hængt på et kors, opstået fra graven. Dér hører du Gud tale allertydeligst: Kære

Bibelen
Men Jesus kan vi ikke lære at kende uden om
Bibelen. Den viser, hvem vores guddommelige
bror er, og dens ord møder vi på mange måder,
fx gennem:
Bibellæsning. Hvorfor ikke selv gå direkte til kilden? Vi har den jo på dansk. Endda i flere versioner, og der findes gode hjælpemidler. Læs
Bibelen – som Søren Kierkegaard anbefalede det
– som et kærestebrev fra Gud.
Forkyndelse. Forkyndelse af Guds ord er livsvigtig. Det er en af grundene til, at vi går i kirke.
Der lytter vi til Guds ord anvendt på vores liv og
hverdag. Og for at blive mindet om evigheden.
Sange og salmer. Vi skal værdsætte Guds tale, der
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formidles gennem sange og salmer. Især når de
synges, fordi sang og musik så at sige går ”lige i
maven på os”. Men også, når vi læser dem. Gør
det fx til en daglig vane at læse en salme.
Samtaler. Samtaler med ægtefællen, kæresten,
børnene, forældrene og venner om det, der har
med Gud at gøre, er meget vigtigt. Øv dig på
det. Tag initiativ til det. Og husk at lytte til de
andre. Gud bruger ofte andres mund som sin!

skabe: Nyttigt landbrug. Gode bøger. Dygtigt
håndværk. Computere. Og meget, meget mere.
Lyt godt efter. For lige bag ved alt dette står den
gode Gud.

Nadver og dåb
I nadveren bliver det tydeligt, at Guds tale er
kød og blod. Bogstaveligt talt. For brødet og
vinen er Jesu legeme og blod. I nadveren taler
Gud til alle vores fem sanser: Vi hører det sagt:
dette er Jesu legeme og blod. Vi ser og smager brødet og vinen. Vi mærker brødet mellem vores fingre, og vi kan dufte vinen i bægeret.
Tænk, at Gud har gjort det sådan, at vi fx kan
lugte, at vores synder er forladt!
Og i dåben talte han sit stærke ord til os, da vi
blev døbt. Vandet og ordene i forening fødte os
på ny. Når der er dåb i kirken, taler Gud endnu
engang til et lille barn og gør underet; men han
minder også os, der er vidner, om det stærke,
synlige ord, der lød ved vores egen dåb.

Hvordan er man en god tilhører?
Til sidst nogle ord om, hvordan man er en god
lytter til præstens (eller andres) prædiken. Lad
mig samle det i fire punkter:
1. Der er (næsten) altid et korn at samle op. Lad være
med at møde op med en forventning om, at
dagens prædiken skal være den bedste, du
nogensinde har hørt. Vær mere nøjsom, og lyt
efter det ene guldkorn, der er i (næsten) enhver
prædiken. Og glæd dig, hvis der i dagens prædiken var et stort guldkorn eller flere små.
2. Vær kritisk på den gode måde. Du må gerne have
kritik af præstens prædiken. Især hvis du siger
det til ham selv, og ikke blot til din kone. Men
det skal være en fair kritik, der ikke går på hans
frisure eller evne til at være morsom. En evt. kritik skal især gå på, om det var livsnært og
bibelsk.
3. Hav forventninger til Helligånden. Det er pinse.
Vi hører om Helligånden og hans altafgørende
betydning for at lytte til Guds tale, tage den til
hjerte og lade den udmønte sig i hverdagen.
Hvor er det godt, at også når det gælder det at
lytte, er Gud den afgørende faktor.
4. Vær udhvilet. Man lytter bedst, når man er
udhvilet. Så sæt noget ind på at være det, når du
lytter til forkyndelsen af Guds ord.

Naturen og kulturen
Som om alt det ikke er nok, taler Gud også til os
gennem naturen og kulturen. Dér er hans tale
ganske vist tvetydig. Men det er dog Gud, der
taler.
Han taler til os gennem naturens undere. Fx
når vi ser alt det, der spirer op af jorden i disse
uger. Eller når vi en klar nat ser op på stjernehimlen. Der må ganske enkelt være en Gud!
Gud taler også gennem kulturen. For tænk på
alt det, han har givet os mennesker evner til at

Det bedste, vi kan gøre, er derfor at lytte til Gud
alle de steder, han taler til os. Ja, det er faktisk
sådan, at man kun ved at yde stor, langvarig og
indædt modvilje kan undgå at høre Guds tale!
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Har du set Jesu tomme grav med egne øjne?
-Kunne du tænke dig at se den?

Jesu grav, som den ser ud i dag

Menighedsrejse i sommeren 2018
Langt de fleste af de steder, vi hører om i Ny
Testamente, kan du faktisk komme til at opleve i
virkeligheden. Kunne du tænke dig at komme til
at gå gennem Jerusalems gader ad den samme
vej, som Jesus vandrede på, da han var på vej til
Golgatha?
-Ruten kaldes via Dolorosa – eller på dansk –
Smertens vej.
Kunne du tænke dig at opleve, hvor Maria fik
besøg af Ærkeenglen Gabriel, da hun fik at vide,
at hun skulle føde vor Frelser og Herre, Jesus
Kristus?
-Eller hvad med at se stedet, hvor Jesus stod i
tømrerlære?
Kan du svare ”ja” til de spørgsmål, så er der vist
ikke meget tvivl om, at du burde tage med på
menighedsrejsen til Israel i sommeren 2018.
Hvad skal vi se?
Vi skal besøge langt de fleste af de steder, der er
relevante i forhold til Jesu liv. Fokus vil altså være
på Ny Testamente, og vi læser sammen i Bibelen,
når vi befinder os på de steder, hvor Jesus har
været. Kort sagt er det en pilgrimsrejse i Jesu
fodspor.
Der er et års tid til, så der er stadig tid til at
spare op. Prisen bliver i omegnen af 8.000 –
10

9.000 kroner per person med alt inkluderet. Det
vil sige, at det er inklusiv hotelophold, mad, fly,
entré, transport rundt i landet og meget mere.
Turen kommer til at vare 10 dage.
Nu spørger du sikkert, hvordan det kan lade sig
gøre så billigt?
-Det er der mange gode grunde til. Det vil bare
fylde for meget at komme ind på her. Til efteråret arrangerer vi derfor en informationsaften,
hvor detaljerne vil blive præsenteret og turens
program vil blive gennemgået i detaljer.
Rejsen er for alle interesserede, også for folk, der
ikke kommer i Nexø og Poulsker pastorats kirker.
Der er to primære årsager til, at turen bliver
arrangeret: Den første og væsentligste er, at du
aldrig vil blive den samme igen, hvis du først har
været der, hvor det skete. Det er ubeskriveligt
med alle de følelser, der går gennem kroppen,
når man selv er i eksempelvis Gethsemane Have
eller får nadver ved Jesu tomme grav. Den anden
årsag er prisen. Mange rejser til Israel er økonomisk uoverkommelige for et ægtepar. Det skal
ikke forhindre folk i at komme ned og få en af
de største oplevelser i livet. Derfor dette tilbud.
Er du interesseret, kan du læse mere i næste kirkeblad. Du er selvfølgelig også altid velkommen
til at kontakte din præst…
JS
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Fredag d. 26. maj kl. 20
Koncert med Silkeborg Motetkor
Fri entré

Reformationsjubilæumsfejring
Vi fortsætter fejringen af reformationsjubilæet
med det sjette arrangement i rækken. Denne
gang kan vi med glæde invitere til foredrag med
professor, dr. theol. Kurt E. Larsen fra
Menighedsfakultetet.
Det sker i kirkeskolen
torsdag, d. 18. maj kl. 19.30.
Foredraget er arrangeret i samarbejde med
Bornholms Provsti som led i den ødækkende fejring af jubilæet.

Tirsdag d. 30. maj kl. 20
Sommersang
Kom og vær med til at synge vores dejlige sommersange
Fri entré
Fredag d. 23. juni kl. 20
Skt. Hans koncert
med Nexø Kirkes kor og Skibskoret
Fri entré
Tirsdag d. 4. juli kl. 20
Sommersang
Kom og vær med til at synge vores dejlige sommersange
Fri entré
Tirsdag d. 11. juli kl. 20
Koncert med New Orleans Delight
Arrangør: Nexø Rotary Klub
til fordel for ungdomsfond
Entré kr. 100,-

Årets menighedsudflugt
Skt. Hans aften
Fredag, d. 23. juni kl. 20.00.
Sommeren synges ind af
Nexø Kirkekor og Skibskoret.
Derefter følges vi ad ned
til bålpladsen.

Årets menighedsudflugt kommer til at finde sted
i august. Det vil sige, at den nærmere omtale af
udflugten først kommer i næste nummer af kirkebladet. Du kan dog allerede nu sætte kryds i
kalenderen ved søndag, d. 27. august, hvor vi
triller ud i det blå efter gudstjenesten…
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Nyt fra præsten
Tror du på foråret? Det kan
måske virke som et dumt
spørgsmål nu hvor dagene
længes, træerne springer ud,
planter vokser frem - også de,
der kaldes ukrudt. Fuglene
vender tilbage, og vinterfrakken udskiftes med sommertøjet. Men for blot et par måneder siden så det helt anderledes ud. Da var dagtiden kort,
jorden hård af frosten, planter
og træer i dvale, kun de mest
standhaftige fugle tilbage, og
motorcyklen stod i skuret og
hang med næbbet – eller også
var det ejeren.
Alligevel tror jeg de fleste også
dengang troede, at det bliver
forår igen. Således, fordi det er
en erfaring, at efter vinter
kommer vår. Egentlig sådan som Bibelen fortæller på de første sider: Gud sagde: Der skal være lys på
himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene
som tegn til at fastsætte festtider, dage og år. Man
kunne godt stille sig selv spørgsmålet, at dersom
jeg tror på foråret som en virkelighed, hvem har
sørget for at det sker? Hvem eller hvad er årsag
til, at der hvert evig eneste år bliver mulighed for
liv og vækst på vores del af jordkloden? Er det
en tilfældighed? I så fald en jævn heldig tilfældighed, eftersom det sker hvert eneste år. Eller er
det skabt sådan? Absolut også en mulighed!
I de første kapitler i Bibelens første bog, 1.
Mosebog, kan man læse om skabelsen, om hvordan Gud skabte den jord, vi bor på, hvordan
dyrene, planterne, menneskene og strukturerne
blev skabt. Tror du på en skabergud, sådan som
det bekendes i trosbekendelsen? Eller tror du hellere på tilfældigheden? – den tilfældighed, der
sker hvert eneste år?
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I kirken tror og bekender vi en Gud, der har
skabt himlen og jorden. Men vi tror også på en
Gud, der faktisk vil mennesket noget, - der vil
dig og mig. Hvis du vil vide mere, hvis du vil
høre om denne Gud, sker det i kirken hver eneste søn- og helligdag, og du er mere end velkommen til at være med.
HVBJ

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: Onsdage 18.30-20.30

POULSKER SOGN
GUDSTJENESTER
MAJ

JUNI

Søndag den 7. kl. 10.30
3. søndag efter påske
HVBJ
Børnekirke og kirkekaffe

Søndag den 4. kl. 10.30
Pinsedag
HVBJ
Børnekirke

Fredag den 12. kl. 10.30
Store Bededag
Øjvind Hansen

Mandag den 5. kl. 10.30
2. pinsedag
HVBJ
Fælles gudstjeneste i Nexø

Søndag den 14. kl. 10.30
4. søndag efter påske
HVBJ
Søndag den 21. kl. 10.30
5. søndag efter påske
HVBJ
Børnekirke
Torsdag den 25. kl. 10.30
Kristi himmelfartsdag
HVBJ
Søndag den 28. kl. 10.30
6. søndag efter påske
HVBJ

Søndag den 11. kl. 10.30
Trinitatis søndag
HVBJ
Kirkekaffe
Søndag den 18. kl. 10.30
1. s. e. trinitatis
HVBJ
Børnekirke
Søndag den 25. kl. 10.30
2. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid

JULI
Søndag den 2. kl. 10.30
3. s. e. trinitatis
BBQ-gudstjeneste
HVBJ
Børnekirke og kirkefrokost
Søndag den 9. kl. 10.30
4. s. e. trinitatis
HVBJ
Kirkekaffe
Søndag den 16. kl. 9.00
5. s. e. trinitatis
HVBJ
Søndag den 23. kl. 10.30
6. s. e. trinitatis
HVBJ
Søndag den 30. kl. 9.00
7. s. e. trinitatis
HVBJ
AUGUST
Søndag den 6. kl. 10.30
8. s. e. trinitatis
HVBJ

KIRKELIGE FORENINGER

Børneklubben

Indre mission

Kirkeskolen i Snogebæk
Mandage kl. 15.30 - 17.00

Kirkeskolen i Snogebæk

Maj
D. 1. – 8. – 15. – 22. – 29.
Lejre på Bethesda
Minilejr d. 29. – 30. april.
Fra 4 år til og med 1. klasse
Sommerlejr d. 24. – 27. juni.
Fra 1. – 6 klasse

Tirsdag, d. 23. kl. 19.30
Møde ved Jørgen Riis

Maj
Torsdag, d. 4. kl. 19.00
Bibelundervisning for IM
Bornholm
Ved landssekretær i ELM Peter
Ø. Jensen
Emne: Salme 1 og Salme 42

Juni
Tirsdag, d. 13. kl. 19.30
Møde ved Lasse Munk
Fællesspisning kl. 18.00
Tilmelding til Ingrid
tlf. 56 48 89 29

Tirsdag, d. 9. kl. 19.30
Møde ved Palle Kure

Juli
Fra d. 7. – 15.
Bibelcamping på Bethesda
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POULSKER SOGN

Nyt fra menighedsrådet
Besøgstjeneste
Kender du en, som er ensom? En, der savner selskab og derfor kunne have glæde af at få besøg
ind imellem? Fra Poulsker kirkes side vil vi gerne
tilbyde en besøgsven. En besøgsven er en frivillig, der har tid og lyst til at komme på besøg hos
dig, eller en, du kender, som kunne have glæde af
at få besøg ind imellem. I Besøgstjenesten møder
man hinanden på tværs af alder, kultur og
beskæftigelse, og tjenesten giver mulighed for at
skabe en fast relation til et andet menneske. Det
er gratis at få en besøgsven, og I aftaler selv hvor
ofte.
Hvis det er noget for dig eller en, du kender,
kontakt da formand for menighedsrådet Finn
Pedersen, på tlf. 2258 8023 eller e-mail: farped@mail.dk eller sognepræst Hans Vilhelm
Breum Jakobsen på tlf. 2442 1040 eller e-mail:
havj@km.dk
Førstehjælp
Personalet fra både Poulsker og Nexø kirker er
blevet opdateret på førstehjælp og brandslukningsmetoder. Vi håber naturligvis ikke, vi får
brug for disse kundskaber, men samtidig er det
betryggende for personalet og forhåbentlig også
Poulsker Sogn
Sognepræst
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Skovløkken 16, Snogebæk, 3730 Nexø
Tlf. 56 48 80 40
e-mail: 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
Graver
Mogens Madsen
Strandmarksvejen 9, 3730 Nexø
Tlf. på kirkegården: 61 78 52 74
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for kirkens og kirkegårdens brugere, at personalet er opdateret på livreddende førstehjælp og
evakuering i tilfælde af brand og ulykke. Der
arbejdes fra menighedsrådets side på at anskaffe
en hjertestarter som fast inventar i Poulsker kirke.
Ny hjemmeside
En ny hjemmeside er på trapperne. Fra DKM
(Danmarks kirkelige mediecenter) er der udbudt
nye muligheder og en anden platform at bygge
hjemmeside på. Det har vi kastet os ud i, og
håber hjemmesiden kan blive til glæde for sognets borgere og andre, der søger oplysning om
kirken eller kirkelige handlinger og aktiviteter fra
kirken. Du er velkommen til at besøge vores nye
hjemmeside på poulskerkirke.dk. Hjemmesiden
vil løbende blive rettet til alt efter behov og nye
muligheder.
Tyske gudstjenester i Sct. Povls
kirke - sommeren 2017
Også denne sommer vil der være tysksprogede gudstjenester i Sct. Povls
kirke søndag aften kl. 20.00.
Det forventes, at første gudstjeneste
bliver søndag den 16. juli. Mere information kan findes senere på
www.poulskerkirke.dk

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. 56 48 91 60
e-mail: nygaards@mail.dk
Hjemmeside
www.poulskerkirke.dk

KALENDER FOR NEXØ KIRKE
MAJ
2.
4.
9.
16.
17.
18.
23.
23.
26.
30.
30.
JUNI
1.
6.
6.
13.
20.
20.
23.
27.
JULI
4.
4.
11.
11.
18.
25.

16.00
19.00
16.00
16.00
17.30
19.30
16.00
19.00
20.00
16.00
20.00

Tirsdagsbøn
Bøn for byen
Tirsdagsbøn
Tirsdagsbøn
Ulvetime
Foredrag m. Kurt E. Larsen
Tirsdagsbøn
Menighedsrådsmøde
Koncert m. Silkeborg Motetkor
Tirsdagsbøn
Sommersang

Kirken
Kirkeskolen
Kirken
Kirken
Kirken/kirkeskolen
Kirkeskolen
Kirken
Kirkeskolen
Kirken
Kirken
Kirken

19.00
16.00
17.30
16.00
16.00
19.00
20.00
16.00

Bøn for byen
Tirsdagsbøn
Ulvetime
Tirsdagsbøn
Tirsdagsbøn
Menighedsrådsmøde
Skt. Hans koncert
Tirsdagsbøn

Kirkeskolen
Kirken
Kirken/kirkeskolen
Kirken
Kirken
Kirkeskolen
Kirken
Kirken

16.00
20.00
16.00
20.00
16.00
16.00

Tirsdagsbøn
Sommersang
Tirsdagsbøn
Koncert m. New Orleans Delight
Tirsdagsbøn
Tirsdagsbøn

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

Ulvetime
Bøn
for byen
- er et initiativ til at bede for byen for alle,
der har lyst!
Vi mødes som udgangspunkt den første torsdag i måneden kl. 19 - 21 i Kirkeskolen.
Vi slutter af med en kop stående kaffe.
Torsdag, d. 4. maj
Torsdag, d. 1. juni

Hver gang kl. 17.30
Onsdag, d. 17. maj
Onsdag, d. 6. juni
Vi mødes i kirken til en halv times sang,
leg og bibelhistorie. Derefter er der
aftensmad og leg i kirkeskolen.
Tilmelding er ikke nødvendig.

VELKOMMEN
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Peter F. Jensen

Martin Madsen

Anne Bertelsen

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

Delikatessen

56 49 41 52

Toldbodgade 3 - Nexø

Den Gyldne Hane

56 49 41 53

Brogade 9 - Nexø

Smørrebrød & Sandwich
Buffet & Platter
Varm mad & Dagens ret
Mad ud af huset alle ugens dage.
- skal bestilles dagen inden Deres arrangement.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Hjertestarter
Nexø Kirke har købt en hjertestarter, som er
monteret på ydervæggen af Kirkeskolen ved den
blændede indgangsdør i Købmagergade. Den er
indkøbt i fællesskab med Nexø Frikirke. Der er
skiltet med den, så den også kan ses og bruges af
forbipasserende, hvis behovet opstår. Samtidig
har kirkens personale fået et førstehjælpskursus.
Det er paradoksalt at købe noget, man håber
aldrig skal bruges.
DS

(fortsat fra side 5)
Så faldt han ned, styrtede rundt i huset for at
finde en flaske hvid portvin, som han serverede
for mig. Det havde jeg ikke smagt før, så det er
lidt hans skyld, at jeg sætter pris på den drik i
dag. Så udtrykte han sin glæde over, at jeg havde
søgt embedet. »Men hvad vil du dog derovre?«
spurgte han. »Ja, misforstå mig ikke, jeg er skam
himmelhenrykt over, at du søger,« føjede han til.
Jeg husker ikke lige, hvad jeg svarede, men det
har sikkert været noget med, at jeg var blevet
opfordret til at søge. Jeg blev så bedt om at prøveprædike, og det foregik i Sct. Povls Kirke med
efterfølgende samtale med menighedsrådet på
Sømandshjemmet i Nexø, hvor Jørgen Trihøj
som fungerende sognepræst var med og gjorde
en positiv indsats for mig. Jeg fik embedet og blev
indsat af provst Nepper Christensen fra
Østerlars i begyndelsen af februar 1978 – igen
efter en hektisk uge.
[Citater afsluttes her].

Skulle du have fået
mod på at læse om
pastor Frede
Møllers tid i Nexø
og hans øvrige
oplevelser i forbindelse med sit kald
til at tjene Herren
som præst, kan jeg
varmt anbefale at
læse bogen. Der er mange interessante anekdoter her fra byen og egnen, til tider er de
endda så sjove, at jeg var nødt til at trække
på smilebåndet. Det er ikke hver dag, det
sker…
En stor tak skal lyde til såvel forfatteren som
forlaget, fordi vi måtte gengive uddrag fra
bogen.
”Kaldet”
Af Frede Møller, tidligere sognepræst i Nexø.
©Lohse 2016
ISBN: 978-87-564-6324-9
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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.

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

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
Dorthe Pedersen: 22 74 91 61
eller
Orla Pedersen: 30 98 95 30

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 5648 8334
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Andre arrangementer
Rumænienkredsen
mødes på Nørremøllecentret
Mandag, d. 8. maj kl. 14.00
Mandag, d. 22. maj kl. 14.00
Derefter holder kredsen sommerferie til september.

KIRKELIGE FORENINGER

Luthersk Mission
Havnegade 26
Formand: Lars Finn Holm,
Jagtvej 4, 3730 Nexø,
tlf. 20893985

Juni
Pinsedag, d. 4. kl. 19.00
Møde v/Carsten Hjorth Pedersen

Maj
Søndag, d. 7. kl. 19.00
Møde v/Thorkild Holm
Indsamling til husets drift

2. pinsedag, d. 5. kl. 14.00
LUMI-radios pinsestævne i
Aakirkeby
v/ Ole Sørensen, Norea Radio

Tirsdag, d. 16. kl. 19.00
Bibelundervisning. Katekismus
Updated 1
Trosbekendelsen til hverdagsbrug
v/Hakon Christensen

Lørdag, d. 10.
Arbejdsdag på missionshuset

Søndag, d. 30. kl. 19.00
Møde v/Enok Due Madsen

Tirsdag, d. 13. kl. 19.00
Bibelundervisning. Katekismus
updated 2
Nådemidlerne som troshjælp
v/ Peter Krak

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

Torsdag, d. 18. kl. 19.30
Bedesamling v/Ruth
Salme 15
Søndag, d. 21. kl. 14.00
Møde v/generalsekretær
Søren Skovgård Sørensen
Onsdag, d. 24. kl. 9.30
Onsdagstræf
Tekst: Lukas 9 og 10
Kr. Himmelfartsdag, d. 25. kl. 14.00
Fællesmøde for international mission
i Rønne missionshus
Taler: Rolf Leinum, Peru

Søndag, d. 18. kl. 14.00
Lejrstævne på LM-lejren
Taler: Niels Kousgaard,
forstander på Løgumkloster
Efterskole
Husk: kaffekurv!

Juli
Søndag, d. 2. kl. 19.00
Møde v/Hans Ole Bech
Søndag, d. 16. kl. 19.00
Møde v/Birger Pedersen

Fredag, d. 23. kl. 19.00
Sct. Hans fest på Sdr. Bjergegaard
Torsdag, d. 29. kl. 19.30
Bedesamling v/ Peter
Salme 16

Evangelisk
Luthersk Mission
Vægtergade 4
Formand: Preben Koefoed-Jespersen,
Turistvej 32, 3730 Nexø,
tlf. 56488207/36976910
Maj
Søndag, d. 7. kl. 15.00
Møde v/Filip Ambrosen
Søndag, d. 21. kl. 16.00
Konfirmandfest
Søndag, d. 28.
Udflugt

Juni
Mandag, d. 5. kl. 14.00
Møde v/Jens Jørgen Rasmussen og
Paul Otto Kjøller
Søndag, d. 11. kl. 19.00
Møde v/Knud Henning Hansen
Søndag, d. 18. kl. 16.00
Møde v/Peder Østergaard Jensen
Søndag, d. 25. kl. 16.00
Møde v/Alf Bach Kofoed

Juli
Se mødelisten i Bornholms Tidende og opslag på missionshuset
Juniorer
Mandage kl. 19.00 på Bækkely
Ungdomsmøde
Torsdage kl. 19.30 i Nexø
Bedemøde
Onsdag kl. 19.30
Vægteren er åben
hver fredag fra kl. 14.00 til kl. 16.30
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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
havj@km.dk
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
Nexø Sogn
Organist
Jesper Mejlvang
Tuevej 7, 3740 Svaneke
Tlf. 40 54 64 40
Graver
Simon Pihl Sode
Tlf. på kirkegården: 56 49 23 26
e-mail: kirkegard@nexokirke.dk
(modtager henvendelser angående gravsteder)
Mandag fridag
Menighedsrådsformand
Dina Skarsholm
Mejeribakken 10.
Tlf. 56 48 83 00
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Tirsdagsbøn
Tirsdage kl. 16 - 16.30

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.

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

Kirkeværge
Mogens Jensen
Stormgade 42
Tlf. 56 49 34 36
Kirke- og kirkegårdsudvalg
Jens Borg Spliid
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: Jordts Bogtryk & Offset
Sverigesvej 18, Nexø. Tlf. 56 49 22 56
jes@jordt-tryk.dk
Forside: Et af felterne på prædikestolen i Nexø
Kirke.
Malet af Bodil Kaalund

KIRKENYT

Ill.: Gunnar Breiding

Navne
Her anføres alle, som er blevet døbt i,
viet i eller begravet/bisat fra Nexø og Poulsker kirker.
Det samme gælder alle fra sognet, som
bliver begravet/bisat fra en anden folkekirke/kapel.
Hvis nogen ikke ønsker deres egne eller
de pårørendes navne med i denne
rubrik, skal man blot meddele dette til
kirkekontoret eller til præsten.
Døbte:
Valdemar Holm Jensen
Charlie Jakob Hansen
Valdemar Egholm Houlby
Begravelser/bisættelser:
Jane Munch Holmgaard
Leif Laurits Larsen
Villy Michael Knudsen
Broder Grønvall Pedersen
Ruth Johanne Kofoed
Vilmer Robert Petersen
Niels Anker Westh
Svend Aage Heinrik Depenau Mortensen

Carl Drud
Niels Peder Larsen Nielsen
Kaj Finne Svendsen
Esther Pedersen
Børge Martin Julius Michelsen
Grete Viola Olsen
Anne Marie Pedersen
Kirsten Petrea Nielsen

Indsamling i Nexø Kirke
Januar:
Februar:
Marts:

Det Danske Bibelselskab 400,00 kr
Åbne Døre
1348,00 kr
KLF- Kirke og Medier 775,00 kr

Nadver på Nørremøllecenteret
Tirsdag, d. 2. maj kl. 15.00
Tirsdag, d. 6. juni kl. 15.00
Tirsdag, d. 4. juli kl. 15.00

Menighedsrådsmøde
Tirsdag, d. 23. maj kl. 19 i Kirkeskolen
Tirsdag, d. 20. juni kl. 19 i Kirkeskolen
21

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

Langskovs
Begravelsesforretning ApS

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

Gerne samtale i hjemmet
Begravelser og
bisættelser
ordnes
over hele øen

Telefon 56 49 13 15
Industrivej 4
3730 Nexø
info@langskov.dk
www.langskov.dk
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GUDSTJENESTER I NEXØ KIRKE

MAJ
Søndag den 7. kl. 10.30
3. søndag efter påske
Konfirmation
Jens Borg Spliid
Fredag den 12. kl. 10.30
Store Bededag
Konfirmation
Jens Borg Spliid

JUNI
Søndag den 4. kl. 10.30
Pinsedag
Jens Borg Spliid
Mandag den 5. kl. 10.30
2. pinsedag
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Fælles med Poulsker i
Nexø Kirke
Kirkekaffe

Søndag den 14. kl. 9.00
4. søndag efter påske
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Kirkekaffe m/morgenbrød

Søndag den 11. kl. 10.30
Trinitatis Søndag
Jens Borg Spliid
Lovsang

Søndag den 21. kl. 10.30
5. søndag efter påske
Jens Borg Spliid

Søndag den 18. kl. 9.00
1. s. e. trinitatis
Hans Vilhelm Breum Jakobsen

Torsdag den 25. kl. 10.30
Kristi Himmelfartsdag
Jens Borg Spliid
Lovsang

Søndag den 25. kl. 9.00
2. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid

Søndag den 28. kl. 10.30
6. søndag efter påske
Jens Borg Spliid

Indsamlinger
Maj: Promissio (Dansk
Ethiopermission)
Juni: Bibellæserringen
Juli: KFUM’s
Soldatermission

JULI
Søndag den 2. kl. 10.30
3. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Lovsang og Kirkekaffe
Søndag den 9. kl. 9.00
4. s. e. trinitatis
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Søndag den 16. kl. 10.30
5. s. e. trinitatis
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Søndag den 23. kl. 9.00
6. s. e. trinitatis
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Søndag den 30. kl. 10.30
7. s. e. trinitatis
Hans Vilhelm Breum Jakobsen

AUGUST
Søndag den 6. august kl. 10.30
8. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Kirkekaffe
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PS

JESPER HANSEN

Pinse – med andre ord
Fra jeg står op til jeg går i seng, er jeg
hele tiden omgivet af værktøj – ja,
egentlig også når jeg sover!
Om morgenen og aftenen er det tandbørsten – den er elektrisk. Dagen igennem er det ske, kniv og gaffel, som er
nogle af de ældste værktøjer, der findes, men som er uundværlige. Cyklen
er et vigtigt værktøj til at bringe mig
hurtigt rundt i byen, og bilen, hvis det
er længere væk. Komfuret er værktøjet
til, at jeg får varm mad. Vaskemaskinen
til at vaske mit snavsede tøj rent.
Støvsugeren, plæneklipperen, barbermaskinen, radioen ........ det får næsten
ingen ende, hvad jeg bruger af værktøj,
uden at jeg egentlig tænker over det.

Jesus forlod jorden for at være sammen
med sin Far i Himlen. Men hvad så med
de mennesker, han forlod?
Hvem skulle nu helbrede de syge, sørge
for mad til tusinder i ørkenen, undervise
og belære de mennesker, han mødte på
sin vej? Hvem skulle fortælle, at alle,
som tror på Guds Søn, Jesus Kristus,
engang skal få evigt liv sammen med
Jesus og hans Far i Himlen?
Det havde Gud naturligvis tænkt på. Vi
blev ikke efterladt alene – vi fik
Helligånden. Med Helligånden som
værktøj er Jesu ord stadig de samme,
levende og frelsende ord – også i 2017.
Glædelig pinse!

En pinsedag for rigtig mange år siden fik
vi alle et helt nyt værktøj: Helligånden.

NøgleOrdet
Troen kommer altså af det, der
høres, og det, der høres, kommer i
kraft af Kristi ord.
Rom 10.17
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