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PRÆSTEN SKRIVER

Påsken galt i halsen?
Hvad handler påske om for dig? Når
spørgsmålet stilles på en sådan åben
måde, giver det også anledning til mange
forskellige svar, der kan spænde fra
påskebryg og påskefrokoster, over påskehare og påskekyllinger til påskefejring
med festgudstjenester landet over, som
markerer den største højtid i kirkeåret.
For nogen vil det være nærliggende at
tænke på Pesach – den jødiske påske,
hvor man mindes udfrielsen fra slaveriet i
Egypten. Pesach betyder forbigang og
skal lede tankerne tilbage på israelitternes
udfrielse af trældom i Egypten efter den
sidste af de ti plager, der ramte Egypten den, hvor dødsenglen ville drage igennem og dræbe alt førstefødt, både af dyr
og mennesker, på nær i de hjem, hvor
dørstolperne var smurt med blod fra et
påskelam - sådan som Gud havde ladet
Moses vide og fortælle folket: Men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg
ser blodet, går jeg forbi.
Netop dette med lammet og blodet er i egentligste forstand baggrunden for den
påske, vi fejrer eller bør fejre i vort land - ja, i alle lande og steder, hvor den kristne
tro bekendes. Lidt kækt kan man sige, at vi har fået påsken galt i halsen, hvis den kun
handler om påskebryg, påskefrokoster og lignende. For i grunden handler den om så
meget mere, både alvorligt som glædeligt og festligt i ordenes egentlige forstand. Med
ganske få ord kan påskens budskab og passionsberetningens indhold beskrives, mens
betydningen har så vidtrækkende følger, at vi kun i bedste fald forstår bare lidt.
Indholdet og budskabet kan beskrives med ordene fra Johannesevangeliet kapitel 1
vers 29: Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd.
Påskens evangelium er netop det glædelige budskab, at lammets blod, dvs. Jesu blod,
blev udgydt på korsets planker, som et sonofferlam for verdens synd - så at enhver,
der hører og bevarer Jesu ord, der lød fra korset, ikke skal se døden, men have evigt
liv.
Fortsættes s. 18
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TEMA

DANIEL SONNE LARSEN

Påsken - den store kristne fest
Påsken i Det gamle Testamente
Påsken er en fest. I vores bibel,
som er delt op i Det gamle
Testamente og Det nye Testamente,
og som også kaldes før og efter
Kristus, er der forskel på, hvorfor
man fejrer påske, men også ligheder. Vi skal i den her artikel kigge
på påsken før Kristus.
Først hvad betyder ordet påske? På hebraisk
hedder påske Pesach og betyder forbigå.
Hvis du har mod på det, kan jeg anbefale, at du
læser 2. Mos. kapitel 11 – 13. Vi skal have fat i
de 10 plager, som ramte Egypten, dengang
Moses efter befaling fra Gud fik at vide, at han
skulle føre israelitterne ud af Egypten. De havde
levet som slaver i Egypten i mange år, og de lavede ikke andet end at bygge for Farao. Det var
hårdt arbejde. Da Moses ville have lov at føre
dem ud, blev Farao rasende og ville ikke lade
dem gå, så Farao forlangte, at de skulle arbejde
endnu mere. Som tegn på sin magt sendte Gud
de 10 plager som var:
1. Vand til blod
2. Frøer
3. Myg
4. Fluer
5. Kvægpest
6. Bylder
7. Hagl
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8. Græshopper
9. Mørke
og 10. plage Drabet på de førstefødte
Vi skal tage udgangspunkt i den 10. plage, for
først efter den 10. plage lod Farao israelitterne
gå, for da gik det op for ham, at det var Gud,
der stod bag, - og han blev bange.
I den 10. plage gik Gud igennem Egypten og
slog den førstefødte af alt ihjel. Israelitterne fik
at vide, at de kunne undgå denne grusomhed
ved, at de slagtede et lam og smurte dets blod på
dørstolperne og overlæggeren på husets yderdør,
for så ville Gud gå forbi, fordi et lam var blevet
ofret i stedet for. Man skulle stege alt kødet på
lammet og spise det samme nat og spise usyret
brød til. Usyret brød er brød, man ikke har
hævemidler som gær eller surdej i. Det kød, man
ikke spiste, skulle man brænde. Man måtte ikke
spise det dagen efter. I en uge skulle man så spise
usyret brød. Gud holdt ord og gik igennem
Egypten, men han skånede israelitternes førstefødte. Farao gav nu israelitterne ordre til at forsvinde. Så nu var det tid til glæde og fest.
Gud sagde, at den begivenhed skulle kaldes
påske, fordi han havde forbigået israelitternes
huse, og den skulle fejres år efter år, for at de
skulle huske, hvad Gud havde gjort for dem. Så
derfor fejrede man påske før Kristus, og der er
stadig nogle, der gør det.

TEMA

Påsken i vores tid
Gud har en langsigtet plan:
Man kan læse forskellige forudsigelser i Det
gamle Testamente, bl.a. kan man læse i Esajas
kapitel 53 vers 4 – 11:
Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser,
han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og
plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at
vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede
alle om som får, vi vendte os hver sin vej; men Herren lod
al vor skyld ramme ham. Han blev plaget og mishandlet,
men han åbnede ikke sin mund; som et lam, der føres til
slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han taget
bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev revet bort
fra de levendes land? For mit folks synd blev han ramt.
Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt
de rige, skønt han ikke havde øvet uret, der fandtes ikke
svig i hans mund. Det var Herrens vilje at knuse ham
med sygdom.
Hvad minder det dig om? Ja, præcis. Jesu død.
Den beskrives her mange år før, Jesus kommer til
jorden. Jesus bliver kaldt for Guds lam, og når vi
så tænker på, at det var blod fra et lam, der reddede israelitterne dengang, kan jeg i hvert fald
godt se en sammenhæng. Men det kommer jeg
mere ind på i artiklen: Påsken i vores tid.

Vi hørte i den anden artikel om,
hvordan påsken kom til, men ser vi
på påsken i dag, er der ikke meget
tilbage af den påske, vi hørte om i
Det gamle Testamente, - eller er
der?

Hvis vi tager en tilfældig dansker og spørger om,
hvad de forbinder med påsken, vil det typisk
være svar som ferie, påskefrokost, kyllinger, lam,
påskebryg, chokoladeæg og Jesu død og opstandelse.
Jeg vil nok svare det sidste, men et eller andet
sted så er der også noget rigtigt i nogle af de
andre svar. Set fra en kristens synspunkt, vil jeg
nok tage sådan noget som lammet, kyllingen,
påskeægget og frokosten med, men det kommer
jeg ind på senere. Nu synes jeg lige, vi tager fat i
påsken i en bibelsk forstand.
Påsken starter med palmesøndag,
hvor Jesus kommer ridende ind i Jerusalem
(Johannes 12, 12-15), akkurat som det er forudsagt i Zak. 9,9: Bryd ud i jubel, Zions datter, råb af
fryd, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en
æselhoppes føl. Som jeg var inde på i den anden
artikel, havde Gud en plan. Den var endda forudsagt mange år før.
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TEMA

Skærtorsdag
Der bliver nadveren til. Det er der, Jesus tager
noget brød og vin og siger, at det er tegn på hans
krop og blod, og den, der spiser og drikker dette,
kan få evigt liv. Det er også der, Jesus forudsiger
Judas’ forræderi og Peters fornægtelse, og hvor
Jesus bliver taget til fange.

Jesus viser sig senere ved forskellige lejligheder,
bl.a. da to af disciplene gik og snakkede om
Jesus. Pludselig slog Jesus følge med dem og
snakkede med, men de tænkte ikke over, at det
var Jesus. Først bagefter, da han lige pludselig
forsvandt, opdagede de, at det var Jesus, og de
skyndte sig hen til de andre for at fortælle det.

Langfredag
blev Jesus korsfæstet, og i det han dør, sker der
det, at himlen blev kulsort, og det sidste, han
sagde, var: Det er fuldbragt, og i det samme flængedes forhænget i templet ind til det allerhelligste,
som normalt kun blev betrådt af ypperstepræsten, hvilket er et rigtig godt symbol på, at nu
har alle adgang til det allerhelligste, nemlig Gud.
Da det skete, gik det op for mange, at Jesus var
Guds Søn.

Og Jesus viser sig også der, hvor disciplene holder sig skjult. Man kan godt forstå, at de holder
sig skjult, for det var nok ikke rart at være en
Jesu efterfølger. Pludselig stod Jesus iblandt dem
og sagde: ”Fred være med jer”.

Påskedag
Det største i hele kristendommens historie sker.
Det var tidlig morgen, og Maria, Maria og
Salome kom hen til Jesu grav for at salve liget
med olie; men til deres store rædsel var stenen
væk, og Jesus var også væk. De blev fuldstændig
ude af sig selv, men der var en hvid skikkelse, der
sagde: ”Frygt ikke, Jesus er ikke her længere. Han er
opstået fra de døde, som han har sagt, at han ville. Gå
hen og fortæl disciplene det, og I vil snart få ham at se”.
Det gjorde de så, men disciplene ville ikke tro på
det. Peter løb dog alligevel over for at se, og ganske rigtigt - graven var tom.
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Så overordnet set er der sket det, at Jesus har
banet vejen til Gud, hvis vi tror på hans død og
opstandelse. Man kan sige det på den måde, at
Gud ikke kan tåle vores synd, fordi han er hellig.
Der er en kløft mellem os og Gud. Den kløft kan
vi kun komme over ved at bruge den bro, der
hedder korset, altså Jesus. For når vi siger ja til
Jesus, så ser Gud os igennem Jesus, og han ser os
ikke som syndere mere.

TEMA

Og lad os så tage fat i de sammenligninger, der
er mellem påske før Jesus og efter Jesus:
Lammet
Jesus bliver kaldt for Guds lam. Han skulle ofres,
for at vi ikke skal dø/gå fortabt. Hans blod renser os for synd. I Det gamle Testamente under
den 10. plage skulle man slagte et lam og smøre
blodet på døren, for så gik Gud forbi uden at slå
nogen ihjel.
Frokosten
Man skulle spise lammet i Det gamle
Testamente. Jesus indstiftede nadveren ved at
sige, at brødet var tegn på hans legeme og vinen
hans blod, og man kan få evigt liv.
Kyllingen og ægget
er begge tegn på nyt liv, og det er det, Jesus tilbyder: Et nyt liv ved at tro på hans død og
opstandelse.
Glædelig fest og lad mig slutte af med dette
andagtstykke, som er fra ”Diamanter i støvet”.

”Diamanter i støvet” er tidligere udgivet på Lohses Forlag.
Bogen er udsolgt og udgives ikke mere, men kan skaffes antikvarisk.
Ovenstående uddrag er gengivet med tilladelse fra forlaget.
Uddraget er fra side 28 i bogen ”Diamanter i støvet”.
Forfatter: Joni Eareckson Tada
©Lohses Forlag 1994
Oversat fra engelsk af Kirsten I. Hoffmann
2. Udgave, 1. oplag, 1998
ISBN: 87-564-5495-3
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TEMA

BENJAMIN KAAS RASMUSSEN

Guds fred – Guds lam
”Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd.”
(Joh. 1,29b) Ordene er Johannes Døbers, og de
handler om Jesus. Disse ord knytter sig til kernen
af påskens og hele kristendommens budskab. For
datidens jøder har det givetvis ledt tankerne hen
på deres forfædres udvandring fra Egypten. Her
spillede et lam nemlig også en vigtig rolle. Et
slagtet lams blod på dørstolperne på israelitternes huse holdt dødsenglen ude. Mens egypternes
førstefødte døde i stort tal, overlevede israelitternes førstefødte. På grund af lammets blod. Når
Johannes Døber kalder Jesus for Guds lam, er
det således næppe tilfældigt. For som påskelammet holdt israelitterne fri af døden i Egypten,
blev Jesus mange år senere vores påskelam.
Jesus kom altså ikke til jorden for kun at lave
nogle undere eller sige nogle vise ord om næstekærlighed og meget andet. Han sagde naturligvis
en masse sande og vise ord, og han gjorde undere, men hovedformålet med hans liv og død var
et andet.
8

Han skulle frelse mennesker fra evig død. Vi
mennesker er fuldstændig afhængige af, at Jesus
kom til jorden, at han blev slagtet som et lam, og
at han stod op fra graven.
Mennesket blev skabt til fællesskab med Gud. Vi
brød selv fællesskabet, og vi er selv skyld i den
håbløse situation, vi står i uden Jesus. Det gælder
ikke kun de mennesker, vi synes er onde. Det
gælder også dig og mig.
”Der er ingen forskel; for alle har syndet og har mistet
herligheden fra Gud”. (Rom. 3,22b-23)
Vi kommer let til at pege fingre af alle andre og
påpege deres fejl. Men sagen er den, at i Guds
bog er det lige meget, om vi selv føler, at vi er
gode mennesker. For det forkerte ligger dybt i os,
og vores syndige natur skiller os fra Gud.
Vi har alle brug for Jesus. Uden ham er vi alle
dømt til fortabelse.
Det er en barsk kendsgerning, men det er den
realitet, Bibelen viser os.

TEMA

Døden kunne ikke holde på Jesus. Han er stærkere end død og djævel, han er Guds søn, han er
ren og retfærdig. Og på tredjedagen stod han op
fra de døde. I kød og blod.
Og det er helt centralt, at opstandelsen er fysisk.
For hvis Jesus ikke stod op fra døden, ville der
ikke være noget håb for os.
Apostlen Paulus skriver om opstandelsens altafgørende betydning i 1. Korintherbrevs 15. kapitel. ”Men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så
er I stadig i jeres synder, og så er også de, som er sovet hen
i Kristus, gået fortabt... Men nu er Kristus opstået fra de
døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Fordi
døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse
kommet ved et menneske.” (1. Kor. 15, 17-18+20-21)
Vi må klynge os til sandheden, at Jesus ER
opstået i kød og blod. Bibelens beretning om
opstandelsen skal altså IKKE forstås symbolsk,
som noget vi kan lære et eller andet flyvsk og
filosofisk af. Nej! Jesu opstandelse skete som
Bibelen fortæller os, fysisk og konkret. Og det er
altafgørende for vores frelse! Det er deri vi må
lægge alt vort håb.
”Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi
fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus.”
(Rom. 5,1)
Derfor kom Jesus til jorden. Gud elsker os, og
han ønsker at vi atter kan få fred med ham og
være sammen med ham. Det er det, vi er skabt
til.
Jesus kom til jorden og levede et menneskeliv
som du og jeg. Den store forskel er, at han gjorde
det uden at gøre noget som helst forkert. Han er
Gud, og helt igennem retfærdig og god.
Fordi han var og er fuldkommen og retfærdig,
havde han ikke fortjent at lide død og dom. Men
han gjorde det for dig og mig. Den straf, vi har
fortjent, den synd du og jeg har begået, tog han
på sig i påsken ved døden på korset og opstandelsen fra de døde.

Ved troen på Jesus er vi retfærdige. Ikke i os selv,
men i Jesus. Han tog vores skyld på sig, og kun
deri ligger vejen til frelse, fred med Gud og en
evighed i fællesskab med ham.
Det er påskens budskab. Budskabet om Jesu død
og opstandelse for vores skyld. Budskabet om
hvordan Jesus tog vores straf på sig. Han er lammet, der frelser os fra evig død. Det er påskens
vidunderlige budskab.

Det er essensen af påskens budskab, og ved
troen på frelsen i Jesus kan vi se frem mod en
evighed i glæde og fred med Gud hjemme hos
ham. I det fællesskab med Gud, vi er skabt til.
9

KONFIRMATION

Konfirmation i Nexø kirke søndag den 22. april
Emma Marie Asbahr Andersen
Albert Hjorth Andersen
Laura Holmgren Christensen
Sophia Nathalie Griegel Omrani Esthelagh
Frederik Qvistgaard Hansen
Rasmus Hjorth Hansen
Nikolaj Sonne Holst
Mads Wulff Ipsen
Nicolai Aakjær Jacobsen
Freja Jakobsen
Marcus Langelund Jensen
Nicklas Avlastenok Johnsen
Johan Gornitzka Jordt-Petersen
Astrid Sofi Jørgensen
Casper Sunne Jørgensen
Emma Lykkegaard Jørgensen
Mathilde Ragnhild Jørgensen
Frida Bautz Agergaard Kristensen
Sylvester Thomas Nielsen

Stenbrudsvej 20
Kong Gustafsvej 2
Drosselvænget 1
Dueoddevej 8
Kong Gustafsvej 19
Paradisvej 40
Paradisvej 76
Homannevej 12
Gustav Møllersvej 4
Dittes Vej 4
Møllevænget 6
Klyngstien 12
Plantagevej 55
Aasen 55
Højbovej 1A
Bedegaardsparken 8
Ibskervej 8b
Bredegade 19
Munkegade 8

3730
3730
3730
3730
3730
3730
3730
3730
3730
3730
3730
3730
3751
3730
3730
3730
3730
3730
3730

Nexø
Nexø
Nexø
Nexø
Nexø
Nexø
Nexø
Nexø
Nexø
Nexø
Nexø
Nexø
Østermarie
Nexø
Nexø
Nexø
Nexø
Nexø
Nexø

Konfirmation i Nexø Kirke St.Bededag den 27.april
Casper Johannes Folkmann Elm
Benjamin Holm Larsen
Natasja Vinberg Lund
Malthe Lønborg
Sarah Malou Madsen
Louise Lykke Steffani Nielsen
Mia Ellen Olsen-Armitt
Fry Henny Grønvall Pedersen
Noah Hjorth Pedersen
Lasse Benjamin Pihl Rasmussen
Morten Hjarsø Rasmussen
Victoria Vibe Røn
Liva Augusta Stryhn
William Horst Sørensen
Amanda Simper Tranberg

10

Lars Badskærsgang 4
Damgade 2
Hovedgaden 52
Gaden 29
Aasen 33
Pilebrovej 2
Pederskervejen 64
Skolevejen 6
Damgade 17
Urtehaven 18
Døvredalsvejen 4
Grønnegade 30
Hedtoftsvej 1
Kløvermarken 14
Frugthaven 5

3730
3730
3730
3740
3730
3730
3720
3730
3730
3730
3730
3730
3730
3730
3730

Nexø
Nexø
Nexø
Svaneke
Nexø
Nexø
Aakirkeby
Nexø
Nexø
Nexø
Nexø
Nexø
Nexø
Nexø
Nexø

ARRANGEMENTER

Påskekoncert
med Lasse og Mathilde

Rytmiske gudstjenester
Søndag den 4. februar kl. 16.00
i Nexø kirke
Søndag den 8. april kl. 16.00
i Poulsker kirke

Babysalmesang
Ny opstart af forårshold
Fra marts måned starter vi igen op
med Baby-salmesang
Obs! ny mødedag: Tirsdage kl. 10:30

Onsdag, d. 28/3 kl. 20.00
Gennem tiderne har Lasse og Mathilde
med deres helt egen charme og et
intenst nærvær givet fantastiske oplevelser til deres publikum. Netop kirkekoncerterne er højt værdsat af de to,
da kirkens rum giver en særlig mulighed for fordybelse, nærhed og ro. Man
kommer rundt i følelsesregisteret
under en koncert med Lasse &
Mathilde. Smil og alvor serveret professionelt og musikalsk.

For alle babyer fra 0 - 12 måneder i
østlandets sogne.
Vi synger og leger en lille times tid.
Herefter er der kaffe og hyggestund i
kirkeskolen. Babysalmesang er gratis.
Du kan tilmelde dig via email til kirkens organist Jesper Mejlvang på
mejlvang@balticrecording.dk. Husk at
oplyse baby´s navn (hvis det har fået
et navn endnu), forældres navn, adresse, telefon nr. og email til hjemmet.
Velkommen til Baby-salmesang i Nexø
kirke!

Tirsdagsbøn
Tirsdage kl. 16 - 16.30
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POULSKER SOGN

Et tilbageblik på 2017
i ord og billeder
Et travlt, men godt år er nu gået. Sct. Povls kirke
har dannet ramme om mange gode og smukke
højtider og begivenheder - bl.a. påske, advent og
jul, rytmiske gudstjenester, men også dejlige
gudstjenester om søndagene hen over året. Den
smukke kirke har også dannet ramme om svære
afskedsstunder og mindehøjtideligheder – det er
det menneskelige vilkår, at sorrig og glæde de
vandrer til hobe, lykke og ulykke de gange på
rad, medgang og modgang hinanden tilråbe –
sådan som det synges i salme nr. 46.
2017 er nu blevet til 2018. Et nyt år venter både
med gode som svære stunder – alt får vi dog
lægge i Guds hænder, han der er den samme, i
går, i dag – ja til evig tid – i den forvisning kan vi
gå et nyt år i møde.

I 2017 prøvede vi med et nyt tiltag – en BBQgudstjeneste – en gudstjeneste med fokus på
Bible, Believe and Questions – bibel, tro og
spørgsmål. Efter gudstjenesten var der grillmad
til alle – vi håber, det kan lade sig gøre igen i det
nye år.
12

2017 blev også året, hvor der kom nyt inventar i
våbenhuset. Inventaret er udført af lokale håndværkere, og resultatet er meget tilfredsstillende.

I Sct. Povls kirke blev Reformationen markeret
med en aften i kirken med fokus på Luther, teologi og musik. Til lejligheden havde nogle fra
menigheden bagt kage og pyntet dem med luther-rosen. På billedet ses kirkesanger, Jesper
Hansen, vise en af kagerne frem.

POULSKER SOGN - GUDSTJENESTER
FEBRUAR
Søndag den 4. kl. 10.30
Søndag seksagesima
Søndag den 4. kl. 16.00
Rytmisk gudstjeneste
NB: i Nexø Kirke
Søndag den 11. kl. 10.30
Fastelavn
Kirkekaffe

MARTS
Søndag den 4. kl. 10.30
3. s. i fasten
Børnekirke

Mandag den 2. kl. 10.30
2. påskedag
Fællesgudstjeneste i Nexø kirke

Søndag den 11. kl. 9.00
Midfastesøndag
Jens Borg Spliid

Søndag den 8. kl. 10.30
1. s. e. påske

Søndag den 18. kl. 10.30
Mariæ bebudelsesdag
Børnekirke, Kirkekaffe

Søndag den 18. kl. 10.30
1. s. i fasten
Børnekirke

Søndag den 25. kl. 10.30
Palmesøndag

Søndag den 25. kl. 9.00
2. s. i fasten
Jens Borg Spliid

Torsdag den 29. kl. 19.30
Skærtorsdag
Kirkekaffe

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

APRIL

Fredag den 30. kl. 10.30
Langfredag
APRIL
Søndag den 1. kl. 10.30
Påskedag

Søndag den 8. kl. 16.00
Rytmisk gudstjeneste
Søndag den 15. kl. 10.30
2. s. e. påske
Børnekirke, Kirkekaffe
Søndag den 22. kl. 10.30
3. s. e. påske
Fredag den 27. kl. 10.30
Bededag
Øjvind Hansen
Søndag den. 29. kl. 10.30
4. s. e. påske
MAJ
Søndag den 6. kl. 9.00
5. s. e. påske
Jens Borg Spliid

KIRKELIGE FORENINGER
Børneklubben
Kirkeskolen i Snogebæk
Mandage kl. 15.30 - 17.00
Februar d. 5. – 19. – 26.
Marts d. 5. – 12. – 19.
April: d. 9. – 16. – 23. – 30.

Indre mission
Kirkeskolen i Snogebæk
Februar
Tirsdag, d. 6. kl. 19.00
Bibelundervisning i IM Østermarie,
Godthåbsvej 33
Tale v. Carsten Vang, Århus.

Onsdag, d. 21. kl. 19.30
Sømandsmøde i IM Østermarie,
Godthåbsvej 33
Tale v. sømandsmissionær Hanus
Poulsen

April
Mandag, d. 2. kl. 14.00
Påskestævne i IM Rønne,
Zahrtmandsvej 42
Tale. v. Villy Sørensen, Hammel

Tirsdag, d. 27. kl. 19.30
Generalforsamling

Tirsdag, d. 10. kl. 19.30
Møde v. missionær Palle Kure
Indsamling

Marts
Onsdag, d. 7. kl. 19.00
Bibelundervisning i IM Klemensker,
Sct. Klemensgade 2

Tirsdag, d. 24. kl. 19.30
Møde v. Jørgen Riis

Onsdag, d. 14. kl. 19.30
Møde v. missionær Arne Nørgaard,
Kolding
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POULSKER SOGN

Hvert år i efteråret afholdes
Allehelgengudstjeneste, hvor vi mindes dem, vi
har måttet tage afsked med i løbet af året. Efter
prædiken tændes et lys for hver enkelt, og der
holdes et minuts stilhed.

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

Et af årets store højdepunkter er advents- og
juletiden. Som på flere af årets søndage, er kirken også til jul pyntet op med smukke blomster
og dekorationer. På billedet ses juledekorationen
på alteret.

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
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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 18.30-20.30

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
Kirkebil
Ønsker du kørsel til gudstjeneste
i Sct. Povls kirke, er du velkommen til at kontakte Finn
Pedersen, tlf: 2258 8023 eller
Preben Kofoed-Jespersen,
tlf: 2195 1105

KALENDER FOR NEXØ KIRKE
FEBRUAR
1.
4.
6.
10.
11.
13.
20.
21.
27.
MARTS
1.
6.
10.
13.
20.
22.
25.
25.
27.
28.
APRIL
1.
1.
3.
4.
5.
8.
10.
17.
18.
19.
24.

19.00
16.00
16.00
14.30
10.30
16.00
16.00
19.00
16.00

Bøn for byen
Rytmisk Gudstjeneste
Tirsdagsbøn
Seniormøde
Familiegudstjeneste - Fastelavn
Tirsdagsbøn
Tirsdagsbøn
Menighedsrådsmøde
Tirsdagsbøn

Kirkeskolen
Kirken
Kirken
Kirkeskolen
Kirken
Kirken
Kirken
Kirkeskolen
Kirken

19.00
16.00
14.30
16.00
16.00
19.00
10.30

Bøn for byen
Tirsdagsbøn
Seniormøde
Tirsdagsbøn
Tirsdagsbøn
Menighedsrådsmøde
Familiegudstjeneste
Påskefrokost
Tirsdagsbøn
Påskekoncert

Kirkeskolen
Kirken
ELM’s hus
Kirken
Kirken
Kirkeskolen
Kirken
Kirkeskolen
Kirken
Kirken

Festgudstjeneste
Påskemiddag
Tirsdagsbøn
Seniormøde
Bøn for byen
Rytmisk gudstjeneste
Tirsdagsbøn
Tirsdagsbøn
Ulvetime
Menighedsrådsmøde
Tirsdagsbøn

Kirken
Præstegården
Kirken
LM’s hus
Kirkeskolen
Poulsker kirke
Kirken
Kirken
Kirken/kirkeskolen
Kirkeskolen
Kirken

16.00
20.00
10.30
16.00
14.30
19.00
16.00
16.00
16.00
17.30
19.00
16.00

Bøn for byen

Ulvetime

- 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.

Hver gang kl. 17.30

Torsdag,
Torsdag,
Torsdag,
Torsdag,

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

d.
d.
d.
d.

VELKOMMEN

1.
1.
5.
3.

februar
mart s
april
maj

Onsdag, d. 18.
april

Tilmelding er ikke nødvendig.
15

Peter F. Jensen

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
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Hvem ejer kirken?

En ny velfærdsbygning

I november 2017 blev Menighedsrådet bedt om
at lade sig registrere hos Erhvervsstyrelsen, som
Nexø Kirkes reelle ejere. I den anledning blev
hele Menighedsrådet bedt om at sende vore
CPR-numre til kirkens regnskabsfører.
Der var kun få dages varsel; men i 11. time blev
det afblæst. Kirkeministeriet har CPR-numre på
alle menighedsrådsmedlemmer.

Gravernes kontor på kirkegården på Mosevej
lever ikke op til arbejdstilsynets krav. Derfor har
vi søgt og fået penge til en ny velfærdsbygning,
som bliver bygget i løbet af 2018.

Sagen udspringer af krav fra EU og staten, der
skal hindre hvidvaskning af penge.
Men hvem ER kirkens ejer? Jeg ved, hvem der er
kirkens Herre: Det er Gud, og kirken kaldes jo
Guds hus. Menighedsrådet har ansvar for at
passe og vedligeholde Guds hus. Men vi ejer det
ikke.

Det var Nexø-firmaet Michaels murerforretning,
der vandt licitationen. Det er samme firma, som
skiftede kirkens tag. Det er smukt udført, så vi
har tillid til, at de også kan klare denne opgave.
Desværre er vores arkitekt Christian Iversen død.
Til at tegne huset har vi nu ingeniør Mogens
Mattebjerg.

Påskedag i Nexø Kirke og
præstegård

Påskefrokost
Palmesøndag er der familiegudstjeneste
med påskevandring for hele familien på Nexø
Kirkes påskeløber. Med sine 22 meter fyldt
med billedmotiver går vandringen fra palmesøndag og helt frem til påskedag. I farver og
former følger vi Jesus på vejen fra indtoget i
Jerusalem frem til opstandelsen påskemorgen.

Påskedag er de kristnes største fest. Det fejrer
vi med en festgudstjeneste i kirken. I anledning af den store påskefest byder kirken derefter på en traditionel påskemiddag i præstegården, hvor der vil blive serveret lam
med bitre urter, rodfrugter, grovskårne kartoffelbåde og gorgonzolasauce. Efter middagen
er der andagt og vi synger en salme sammen.
Udgifterne afholdes af kirken, men af hensyn
til forberedelse af middagen, vil vi gerne bede
om tilmelding til kirkeskolen senest fredag,
d. 6. april, så der er mad nok til alle.
-Vi glæder os til at se jer og fejre Jesu opstandelse i fællesskab!

Efter familiegudstjenesten er der kirkefrokost i
kirkeskolen for alle, der kunne tænke sig at deltage i måltidsfællesskabet.
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KIRKELIGE FORENINGER

Fortsat fra s. 3
Ordene: I dag skal du være med mig i Paradis, for nu er
alt fuldbragt, - det var på den alvorlige baggrund,
at syndens løn er død, at sonofferlammet på korset måtte ofres for at bringe menneskeheden forsoning med Gud. Sådan så den, der er renset i
Jesu blod, det vi ser ske ved nadveren, ikke skal
fortabes, men have evigt liv i troen og håbet på
ham, der opstod påskemorgen. Påskens alvorlige
baggrund handler derfor om menneskehedens
falliterklæring af syndeskyld, mens det glædelige
budskab, og det vi må fejre er, at én betalte, hvad
vi skyldte, slettede vort gældsbevis med alle dets
bestemmelser imod os, ved at nagle det til korset
– sådan så du og jeg kan gå fri.
Dette er derfor også udtrykket og indholdet af
påskens gudstjenester, hvor skærtorsdag handler
om nadveren, langfredag om forsoningens pris
og påskedag om opstandelse, liv og håb. Påskens
budskab handler derfor i bund og grund om
dyrtkøbt forsoning, Guds forsoning med os i
Kristus, om udfrielse af syndens trældom. Vi forstår næppe dybden i dette, men vi må gribe det i
tro, og da er der al god grund til at fejre påske
med alt, hvad det indebærer, men først og fremmest skal det lyde: Glædelig påske – i Jesu navn.
Hans Vilhelm Breum Jakobsen

Seniormøde
Lørdag, d. 10. februar kl. 14.30
Taler: Hans Vilhelm Breum Jakobsen
i Kirkeskolen
Lørdag, d. 10. marts kl. 14.30
Taler: Peter Krak
ELM’s missionshus, Vægtergade 4
Onsdag, d. 4. april kl. 14.30
Foredrag om sangforfatteren, Trygve Bjerkrheim
v/ tidl. skoleleder Birger Pedersen, Rønne
LM’s missionshus, Havnegade 26

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

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
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
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Luthersk Mission
Havnegade 26
Formand: Lars Finn Holm,
Jagtvej 4, 3730 Nexø,
tlf. 20893985
Februar
Søndag, d. 4. kl. 14.00
Møde v/Lars-Jep Elleby
”Faste, der flytter noget” (Es. 58)
Indsamling til husets drift
Søndag, d. 18. kl. 14.00
Møde v/Simon Madsen
Lignelsen om den rige bonde
Torsdag, d. 22. kl. 19.00
Kredsmøde
Onsdag, d. 28. kl. 9.30
Onsdagstræf (Luk. 19-20)
Marts
Torsdag, d. 1. kl. 14.30 – 22.00
LM 150 års jubilæum
Kransenedlæggelse ved Christian Møllers
gravsted
Jubilæumsarrangement bl.a. med Leif
Rasmussen, Ebbe Kaas og Søren Skovgård
Sørensen i LM’s hus i Rønne og festaften i
Peterskolens hal
Søndag, d. 4. kl. 14.00
Møde v/Hans Ole Bech
"Terror, omvendelse og nåde" (Luk. 13,1-9)

Tirsdag, d. 10. kl. 19.00
Bibelundervisning v/Finn Kappelgaard
”Salmernes Bog som andagtsbog”
Søndag, d. 15. kl. 9.30
Rundstykkefest v/Maria Legarth
Onsdag, d. 18. kl. 9.30
Onsdagstræf (Luk 23)
Torsdag, d. 19. kl. 19.30
Bedesamling v/Ruth
Salme 34
Søndag, d. 29. kl. 19.00
Møde v/Enok Due Madsen
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

Evangelisk
Luthersk Mission
Vægtergade 4
Formand: Preben Koefoed-Jespersen,
Turistvej 32, 3730 Nexø,
tlf. 56488207/36976910

Lørdag, d. 10.
Arbejdsdag på LM-lejren

Februar
Søndag, d. 4.
Kirke

Torsdag, d. 15. – søndag, d. 18.
Møderække v/Dan Månsson
(se særskilt program)

Søndag, d. 11. kl. 16.00
Møde v/Benjamin K. Rasmussen
(Kl. 15.00 Kaffe)

Onsdag, d. 21. kl. 9.30
Onsdagstræf (Luk. 21-22)

Søndag, d. 18. kl. 19.00
Møde v/Alf Bach Kofoed

Onsdag, d. 21. kl. 19.00
Afdelingsmøde på LM-lejren
(se særskilt program)

Søndag, d. 25. kl. 16.00
Møde v/Finn Kappelgaard

Torsdag, d. 22. kl. 19.30
Bedesamling v/Eva
Salme 32

Marts
Lørdag, d. 3. - søndag, d. 4.
Bibelkursus

Langfredag, d. 30. kl. 19.00
Møde v/Peter Krak

Søndag, d. 11. kl. 19.00
Møde v/Filip Ambrossen
(Kl. 18.00 Ta´-med-mad)

April
Onsdag, d. 4. kl. 14.30
Seniormøde v/Birger Pedersen

Torsdag, d. 15. kl. 19.00
Møde v/Jørgen Riis
(Fælles med ELU)

Søndag, d. 18.
Kirke
Søndag, d. 25. kl. 16.00
Møde v/Preben K.- Jespersen
April
Mandag, d. 2.
Påskemøde på Bækkely
Søndag, d. 8.
Kirke
Søndag, d. 15. kl. 16.00
Møde v/Peder Ø. Jensen
Søndag, d. 22. kl. 19.00
Møde v/Peter Krak
Søndag, d. 29.
Kirke
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

Rumænienkredsen
mødes på Nørremøllecentret
mandage kl. 14.00
Februar d. 5. og 19.
Marts d. 5. og 19.
April d. 9. og 23.

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

Nexø-Poulsker Pastorat
Sognepræst (kbf)
Jens Borg Spliid
Bredgade 16, 3730 Nexø
Tlf. 56 49 21 25–3
jebs@km.dk
Mandag fridag
Telefonnummer til kirken
56 49 21 25
Menuvalg 1: Kirkekontorets åbningstid
2: Kirkekontoret
3: Præsten
4: Kirkegården
5: Organisten

Hvad kan Værktøjskassen
gøre for dig?

Kontakt kirkekontoret på tlf. 56493938

Barnedåb

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

Ring til præsten (56492125–3), så kommer
han på besøg og aftaler nærmere vedr. dåben.

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

Begravelse

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

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
Menighedsrådsformand
Dina Skarsholm
Mejeribakken 10.
Tlf. 56 48 83 00
Kirkeværge
Mogens Jensen
Stormgade 42
Tlf. 56 49 34 36
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Vielse
Henvendelse til præsten for aftale om dato og
tid for vielsen. Derefter henvendelse til
kommunekontoret på bopælsstedet for udfærdigelse af prøvelsesattest.
Henvendelse: Bedemandsforretning
eller præsten

Hjemmealtergang
Ring til præsten og aftal en tid.

Personlig samtale
eller skriftemål

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: Claus Anton Hansen

KIRKENYT

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:
Frede Valdemar Møller Kofod
Joshua Elliot Birk Nielsen
Begravelser/bisættelser:
Lene Bering
Eva Estman
Agnethe Johanne Jeppesen
Inge Schou
Bent Ole Jensen
Stig Larsen
Anne Marie Finne
Jørgen Hansen
Mathilde Dich Andersen
Anne Kirstine Madsen
Svend Aage Mogensen
Helga Hansen

I sidste nummer af kirkebladet bragte vi en
quiz.
Som lovet blev der udtrukket tre vindere, der
alle havde fundet frem til det rigtige svar.
De heldige vindere har fået præmien overrakt
direkte.
Vinderne er:

Jørn Nygaard
Sophia Eshtelagh
Inge Gudbergsen

Tillykke til vinderne, der hver har modtaget
en kurv med lækre sager til en værdi af
350,- kr.
Svaret på quizzen bringer vi her – såvel som
et par billeder af nogle af vinderne…

Indsamling i Nexø Kirke
Oktober:
November:
December:

Kristeligt Forbund for Studerende
828,00 kr
Kirkens Korshær
430,00 kr
Folkekirkens Nødhjælp 915,50 kr

Nadver på Nørremøllecenteret
Tirsdag, d. 6.februar kl. 15.00
Tirsdag, d. 6. marts kl. 15.00
Tirsdag, d. 3. april kl. 15.00

Menighedsrådsmøde
Onsdag, d. 21. februar kl. 19 i Kirkeskolen
Torsdag, d. 22. marts kl. 19 i Kirkeskolen
Torsdag, d. 19. april kl. 19 i Kirkeskolen

Jørgn Nygaard med
sønner
Sofia

Kirkebilen
Tilbuddet gælder kørestolsbrugere og kirkegængere, der ikke kan transportere sig selv.
Ring til Bornholms Taxa på 56952301 gerne fredag inden klokken 17, så får man talt med det
lokale bestillingskontor. Det kan også lade sig gøre
at bestille kirkebil fredag aften og i løbet af lørdagen, men så får man ikke talt med det lokale kontor, men med den landsdækkende taxacentral.
Afbestilling kan ske på samme telefornnummer.
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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

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

FEBRUAR

MARTS

Søndag den 4. kl. 10.30
Søndag seksagesima
Jens Borg Spliid

Søndag den 4. kl. 10.30
3. s. i fasten
Jens Borg Spliid

Søndag den 4. kl. 16.00
Rytmisk gudstjeneste
Hans Vilhelm Breum
Jakobsen
Kirkekaffe

Søndag den 11. kl. 10.30
Midfastesøndag
Jens Borg Spliid

Søndag den 11. kl. 10.30
Fastelavn
Familiegudstjeneste
Jens Borg Spliid
Tøndeslagning og fastelavnsboller i kirkeskolen
Søndag den 18. kl. 9.00
1. s. i fasten
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Søndag den 25. kl. 10.30
2. s. i fasten
Jens Borg Spliid
Lovsang under nadveren
Indsamlinger
Februar: Åbne Døre
Marts: Norea Mediemission
April: Menighedsfakultetet
(MF)

Søndag den 18. kl. 9.00
Mariæ bebudelsesdag
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Søndag den 25. kl. 10.30
Palmesøndag
Familiegudstjeneste
Jens Borg Spliid
Påskefrokost i præstegården
Torsdag den 29. kl. 19.30
Skærtorsdag
Jens Borg Spliid
Fredag den 30. kl. 10.30
Langfredag
Jens Borg Spliid

APRIL
Søndag den 1. kl. 10.30
Påskedag
Jens Borg Spliid
Lovsang
Påskemiddag i præstegården
Mandag den 2. kl. 10.30
2. påskedag
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Fælles med Poulsker i Nexø
Kirke
Søndag den 8. kl. 10.30
1. s. e. påske
Peter Hauge Madsen
Søndag den 8. kl. 16.00
Rytmisk gudstjeneste
Hans Vilhelm Breum
Jakobsen
NB: i Poulsker kirke
Søndag den 15. kl. 9.00
2. s. e. påske
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Søndag den 22. kl. 10.30
3. s. e. påske
Jens Borg Spliid
Konfirmation
Fredag den 27. kl. 10.30
Bededag
Jens Borg Spliid
Konfirmation
Søndag den 29. kl. 10.30
4. s. e. påske
Jens Borg Spliid

MAJ
Søndag den 6. kl. 10.30
5. s. e. påske
Jens Borg Spliid
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PS

PETER WESTH JENSEN

Maskerade
Indrømmet – jeg ikke er nogen stor fan
af de sociale medier. Og jeg er hverken
på Facebook, Twitter eller Instagram.
Jeg tænker, det må være så anstrengende – både for verden og mig – hvis
alverden dagligt skal opdateres på,
hvordan jeg har det, og hvordan jeg
bruger min dag.
Der er for mig at se også noget kunstigt
over megen af den kommunikation, der
foregår på de sociale medier. Man
udstiller typisk kun en meget redigeret
(læs: pyntet) udgave af sig selv, men
foregiver alligevel, at ”DETTE ER MIG!”
Det er vel på grænsen til det uhæderlige?
I tiden omkring fastelavn er det højsæson for folk, der elsker at klæde sig ud
og gå med maske. Den øvelse kan jeg
forstå, for her kender alle præmissen –
at ”nu leger vi!”

Men ellers er det for mig at se et ideal
at undgå at bære maske, ikke at forstille sig eller at gøre sig til. Der er en Gud
i himlen, der kender os bag alle masker
og alligevel elsker os – under alle facader og bag alle parader. Jesus kom
netop for at frelse de uperfekte. Så kan
jeg slappe af. For selv om jeg er uperfekt i mig selv, så er jeg dog perfekt i
Kristus. Og det må være det, der tæller.

NøgleOrdet
Han slettede vort gældsbevis med
alle dets bestemmelser imod os;
han fjernede det ved at nagle det til
korset.
Kol. 2,14
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