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PRÆSTEN SKRIVER

Den Landsdækkende Dagligstue
Den gennemsnitlige dansker tilbringer flere timer hver dag med at se fjernsyn.
Det er, som om apparatet til fremvisning af afsidesliggende begivenheder er blevet til en så central del af vores hverdag, at det vigtige er blevet undertrykt og
glemt.
Danskerne føler sig hjemme, når de sidder foran fjernsynet. Dagligstuen er stedet, hvor der indtages høje doser af
ligegyldige og umættende tanker. Men findes der ikke
andre og bedre muligheder for at få opfyldt vore menneskelige behov?
-Findes der ikke behov, der er mere væsentlige end underholdning?
Jo, der findes faktisk noget, som vi alle sammen har brug for. Spørgsmålet er så
bare, om vi når at indse det, mens vi er unge – eller vi først vågner op i en sen
alder og tænker: Hvad har jeg dog brugt de mange tusind timer på, jeg har tilbragt foran fjernsynet?
For der et helt centralt indhold i tilværelsen, vi ikke kan undvære. Det er Jesus
Kristus!
-Det er også så herligt, at du kan høre om Frelseren i stort set alle byer i
Danmark. Der er over 2.000 kirker at vælge imellem, og der er derfor også
endnu større valgmuligheder, end der tilbydes i fjernsynet. Så mange kanaler
kan man simpelthen ikke modtage i Danmark. Fordelene er mange flere. For når
du føler dig hjemme i kirken, så har du pludselig en dagligstue i stort set hver
eneste by i hele landet. Spredt ud over det hele, vil du kunne føle dig hjemme,
når du sætter dig på en kirkebænk. Som kristen ændrer kirken sig fra at være et
tilvalg til at være noget nødvendigt. Det går fra at være den årlige underholdning
juleaften til erstatningen for fjernsynet – til i stedet at være stof til eftertanke
med jævne mellemrum.
At være kristen er altså, at man ikke længere besøger en kirke, som Jesper
Weinrich Hansen kommer til at formulere det i den kommende føljeton, der
begynder i dette nummer af kirkebladet. At komme i kirke er som at komme
hjem. For du har mere end ét hjem som kristen. Et besøg er noget midlertidigt.
Det er det ikke, når man er hjemme. Det er som en base og et udgangspunkt for
tilværelsen – noget i stil med, hvad fjernsynskigning er ved at blive til for den
gennemsnitlige dansker.
At vælge at bruge en del af sit liv på Jesus, giver frihed.
JS
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BJØRN CARLSEN

Vi skal være levende stene
Vores bibel indeholder mange sammenligninger/lignelser, som tankemæssigt kan give os associationer og totalt modsatrettede allegorier. Kan
man forestille sig noget mere dødt end sten?
I Bibelen findes mange steder allegoriske omtaler
af levende sten. Jesus er ”den levende sten” - og
vi skal blive ”som levende sten”. Som barn forestillede jeg mig, at en mursten var vores torso,
hvorfra der stak nogle arme og ben ud, ligesom
der øverst var et hoved. Disse levende sten pilede
rundt, som var de myrer. Lad os se lidt på nogle
omtaler i Bibelen:
I Første Petersbrev, kap. 2, v. 4-7 læser vi:
v.4 Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af
mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud,
v.5 og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre,
som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud.
v.6 For der står i Skriften:
Se, i Zion lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar.
Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme.
v.7 For jer, som tror, er den altså kostbar; men for dem,
som ikke tror, er den sten, bygmestrene vragede, blevet
hovedhjørnesten.
Der kan næppe være tvivl om, at Jesus Kristus er
blevet en hovedhjørnesten for ”Guds kirke på
jord”. Men det er også værd at bemærke sig, at
Gud lægger hjørnestenen i Zion. Hvad er Zion?
4

Zion er i Bibelen navnet på det område i
Jerusalem, som kong David indtog og gjorde til
sit ”hovedsæde”. I 2. Sam, kap. 5, v. 7 står:
Men David indtog klippeborgen Zion, det samme som
Davidsbyen.
Zion bliver senere det sted, Gud gør til sit »hellige bjerg« (Sl. 24), og hvor han tager bolig i
templet.
Af samme grund bliver »Zion« også et symbol
på det sted, hjælpen kommer fra og dermed et
sted, man valfarter til og et sted, man vender sig
mod, når man beder. I Salmernes Bog kap. 14, v.
7 står der: Gid Israels frelse må komme fra Zion! Og i
Esajas Bog kap. 2, v. 3 læser vi:
Kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds
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hus; han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier.
For belæringen udgår fra Zion og Herrens ord fra
Jerusalem.
Hvad er en hovedhjørnesten? Det er en slags
grundsten, som resten af en bygning rettes ind
efter.
I Paulus brev til Efeserne, kap. 2, v. 20 og 21,
læser vi:
v.20 I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold
med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten.
v.21 I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et
helligt tempel i Herren.
Hvis vi ser på Templet i Jerusalem (Zion), så er
der stort set ikke andet end en del af en mur tilbage, nemlig Grædemuren. Her ses især jødiske

mænd stående i deres sorte klæder; mens de
læser bønner og udfører deres riter. Zion (og
med det Grædemuren) er nok det sted i hele verden, der ”tiltrækker” flest troende af forskellig
observans (især jødedom og islam).
Tempelbjerget er desuden helligt for katolske og
ortodokse kristne. Med Bibelen i hånden må vi
stille os selv spørgsmålet, om ikke det er ”tilbedelse” af Zion-bjerget bestående af naturens
egne sten samt Grædemuren og Al-Aqsa-moskeen mv. … og dermed ”døde sten”.
I Lukasevangeliets kap. 20, v. 38 får vi følgende
besked:
Han er ikke Gud for døde, men for levende, thi for ham er
alle levende.

Men hvordan skal vi som kristne blive og vedvarende være ”levende”?
Det handler mestendels hele Det Nye
Testamente om. Læs f.eks. Jakobs Brev kap. 2, v.
14-17:
v.14 Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger,
han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske
frelse ham?
v.15 Hvis en broder eller søster ikke har tøj at tage på og
mangler det daglige brød,
v.16 og en af jer så siger til dem: ”Gå bort med fred, sørg
for at klæde jer varmt på og spise godt,” men ikke giver
dem, hvad legemet har brug for, hvad nytter det så?
v.17 Sådan er det også med troen: i sig selv, uden gerninger, er den død.

Grundtvig har skrevet adskillige gode salmer,
som underbygger de bibelske tekster; men
”Kirken den er et gammelt hus” er nok den
salme, som taler klarest om, at vi skal være levende sten, så vi kan lade os opbygge til at være et
åndeligt hus, som det står i Peters Brev.
Vers 3 i ”Kirken den er et gammelt hus”:
Vi er Guds hus og kirke nu,
bygget af levende stene,
som under kors med ærlig hu
troen og dåben forene;
var vi på jord ej mer end to,
bygge dog ville han og bo
hos os i hele sin vælde.
5
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NICOLAJ WIBE

Kirkens rum
Kirkerummet kan det,
ingen andre rum kan.
De fleste af os har prøvet at sætte sig ind i en
kirke udenfor gudstjenestetid. Vi har fundet en
plads på en af de tomme bænke og langsomt
ladet stilheden komme. Man sidder og ser op
mod alteret. Man kigger op i loftet og rundt på
de store vægge, hvor der kan være kors og krucifiks, kalkmalerier og store billeder med bibelske
motiver. Eller måske er der noget særligt med
lysindfaldet, med enkelheden. De fleste af os
dæmper automatisk stemmen, måske tager vi
huen af, og er der andre, holder vi respektfuldt
afstand. På underlig vis formår kirkerummet at
rive én væk fra de tanker, man har gået med,
inden man trådte ind i kirkerummet.
Sprællevende, og dog uforandret
Nexø kirke er min gamle kirke. Nu bor jeg ikke
længere i byen, men det hænder, at mine tanker
går tilbage til denne kirke, ligesom det hænder, at
jeg sidder på kirkebænken i Nexø kirke igen. Her
blev jeg døbt og konfirmeret – ligesom så mange
andre i generationer før og efter mig. Her blev
jeg ’trukket med’ til gudstjeneste med et signal
fra mine forældre om, at selvfølgelig skal vi til
gudstjeneste søndag formiddag.
I dag går jeg ganske frivilligt til gudstjeneste. Og
noget af det, der er med til at give gudstjenesten
styrke og kraft, er kirkens rum. Når man har sin
vante gang i for eksempel Nexø kirke, skaber det
en ro, at kirken er, som den altid har været. En
ro, der er større, end man umiddelbart forestiller
sig. Selvfølgelig skal der vedligehold og mindre
forandringer til undervejs, men det, at der er steder i vores liv, som i det store og hele er, som det
altid har været, kan opleves som et helle. Sat på
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spidsen: alt forandres i vores liv, men kirkens rum
er det samme.
Rødder så dybe som livet er stort
De fleste danske kirker er gamle. Nogle af dem
mange hundrede år. Man ved ikke præcist, hvor
gammel Nexø kirke er, men man antager, at den
er fra omkring 1346. Det er jo bare et årstal,
men lad os tage historiens briller på og se det for
os: tusinder af mennesker har haft deres gang i
denne kirke igennem århundrede. De har siddet
på bænkene i skiftende tider af medgang og
modgang, både i det danske riges historie og i
deres egen livshistorie. Enkelte af dem, der sad i
Nexø kirke under 2. verdenskrig, sidder der stadig. Bønner og bekymringer er blevet lagt frem
for Gud i den fælles kirkebøn - og fra den enkeltes hjerte. Generation efter generation har bevæget sig ind i dette rum og i mødet med Gud, har
de fundet ny styrke til deres hverdag og liv.
I vores tid er ’jeg’ den vigtigste. Mig først - og så
de andre. Inde i kirkens rum er det modsat; her
er et stort ’vi’. Her er jeg en del af det store fællesskab, der på skift har indtaget kirkens rum. De
rødder skaber ro, og det er med til at stabilisere
mit urolige liv og indre.
Den hellige ild
Moses blev mødt af Gud igennem den brændende tornebusk. ’Tag dine sandaler af ’, lød det. Moses
stod på et helligt sted. Gud var tæt på. I respekt
for det hellige, tog man i den tids kultur sine sandaler af.
Der er også en ’brændende tornebusk’ i kirkerummet. Her tager vi vores sandaler af i overført
betydning. Mange af os har mødt Gud på en
helt særlig måde oppe ved alteret. Der har vi
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bekendt vores synd og fremlagt vores nød. Ingen
andre steder i det offentlige rum føles det naturligt at knæle. Men oppe ved alteret, hvor Kristus
kommer til os igennem brødet og vinen, føles det
naturligt. Gud er ikke afhængig af et bestemt
sted eller rum for at møde os. Men for os kan det
være vigtigt at have et sted, hvor vi kan møde
Gud på en særlig måde. Det sted har vi fået givet
i kirkens rum.
Når støvet har lagt sig
Kirkens rum inkluderer også mennesker. Nogle
har vi en lang historie sammen med. Andre kender vi ikke. Fælles for os alle er, at kirkens rum er
fyldt af syndere, hvilket betyder, at der kan være
tæt af ’støv’ imellem os. Nogle har gjort mig
ondt, andre har jeg gjort ondt. Sådan er det.
Men i kirkens rum sidder vi ikke i rundkreds.
Her sidder vi ikke og ser på hinanden, men fælles for os alle er, at vores blik er rettet op mod
alteret. I kirkens rum er der ikke en dagsorden.
Det er hverken de andre, eller det, der er imellem os, der er det vigtigste. Der er derimod en
liturgi, som leder os ind foran Guds ansigt.

Gennem liturgien åbnes der op for Guds sluser
af nåde, tilgivelse og håb. Og det sker gennem
salmesang, tekstlæsninger, trosbekendelse, bønner, anråbelser og prædiken.
På den måde bliver kirkens rum et mødested for
syndere, og et møde med den Gud, der lader sit
ansigt lyse over alle, der har søgt ind i det.

Nicolaj Wibe er generalsekretær i
Indenlandsk Sømandsmission
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Interview v. Jens Borg Spliid

del 1

Jeg besøger ikke kirken
Jens, den ene af præsterne ved Nexø Kirke, har besøgt Jesper
Weinrich Hansen, også kendt som Jesper Sko, og interviewet
ham. Her er Jespers beretning om det at vokse op i Nexø og gennem mange år at komme i kristne kredse i vores by. En lørdag
eftermiddag i marts måned inviterer Jesper ind på en kop kaffe
med chokolade.

Jesper, du er jo et kendt ansigt her i byen. Hvad vil du
sige er karakteristisk for, at det netop er Fiskerbyen Nexø,
du er vokset op i?
Jeg har altid kendt Nexø som en by, hvor vi alle
sammen kender hinanden. Det ved jeg ikke, om
man også gør i andre små fiskerbyer, men på den
anden side, føler jeg ikke, at Nexøs fiskeri har
fyldt specielt meget i min barndom. For mig blev
Nexø altså først forbundet med fiskeri, da jeg
kom senere op i årene. Jeg blev født i 1948 og
voksede op i 50’erne og 60’erne. Dengang vidste
vi, hvor hinanden hørte til. Vi vidste, hvor folk
stod holdningsmæssigt.
Hvad var det, du og din familie hørte til?
Et eller andet sted skulle jeg rundt ad en omvej.
Jeg blev som sagt født i 1948, men allerede i
1950 døde min mor i barselssengen sammen
med et lille barn. Så gik der to år, til min far blev
gift igen, og jeg fik en ny mor. Min ”nye” mor
8
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havde rod i ELM, i Evangelisk Luthersk
Missionsforening. Der var hendes liv, og jeg
blev taget ved hånden sammen med min
far og ført ind i det miljø.
Taget ved hånden – det er en flot formulering…
Ja, jeg husker det ikke som noget, jeg var
nervøs for, men jeg var jo også kun fire år
gammel dengang. Det var et godt og trygt
sted for mig at komme, og jeg startede stort
set med at komme i søndagsskole. Der kom
jo snesevis af børn i søndagsskole. Det var
dér, jeg første gang lærte om bibelhistorie,
om Skabelsen, om Adam og Eva – og hele
vejen op igennem. Der var selvfølgelig ting,
der var mere naturlige at tale med små
børn om end dybe teologiske emner, men
der var nogle gode søndagsskolelærere.
Mændene havde drengene, og damerne
havde pigerne.
Så I var adskilt efter køn?
Ja, ja!
Vi sad inde i den store sal i missionshuset,
som jeg dengang syntes var kæmpestor. Vi
var fire klasser, og der var 15 børn i hver.
Vi mødtes hver søndag. Det, som blev
grundpillen for mig i Kristendommen var,
at søndagsskolelærer Ejnar Jensen gik rundt og
forhørte os i mindevers. Hver gang skulle man
lære et vers fra Bibelen udenad. Klassen skulle så
kunne rejse sig og sige det mindevers udenad.
Ofte var det nogle gode og centrale Jesus-ord fra
Det Nye Testamente.
Såsom ”Jeg er vejen, sandheden og livet”?
Ja, for eksempel. Jensen gik rundt og hørte alle
klasserne i mindevers, og ofte på sin tur rundt
spurgte han: Hvad er det at tro?
Det er da et stort spørgsmål at stille til sådan en lille
dreng?

Men så hjalp han og svarede: At tro, det er at
tage imod…
Så enkelt var det. Det var ikke noget med, at nu
skal du komme i søndagsskole, og nu må du ikke
bande, og nu må du ikke dette og hint. Men du
skal tage imod det, der står i Guds Ord, tage
imod det som en gave. Den vejledning har fulgt
mig gennem livet. Jeg har aldrig fokuseret på
teologien som sådan, for det var nok for mig at
tage imod.
Fortsætter side 18

Ja!
Men han havde et godt svar!
Han kiggede på os med et mildt åsyn. Vi stod
lidt forlegne, for det kunne vi ikke rigtig svare på.
9
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Gud og Gourmet
– ny sæson!

Fredag, d. 11/5 kl. 12.00
Koncert med Dalby Kirkekor
Et kor fra en svensk menighed kommer
og giver koncert i kirken
Lørdag, d. 23/6 kl. 20.00
Skt. Hans koncert
Vores dejlige, traditionsrige koncert
på midsommeraftenen i selskab med
Skibskoret fra Frikirken og Nexø kirkes kor
Efter koncerten går vi sammen
til Skt. Hans bålet
Onsdag, d. 8/8 kl. 19.30
Koncert med DR’s Juniorkor
Arrangeret af Nexø Jazz Festival

I godt to års tid har Gud og Gourmet holdt
pause i forbindelse med, at der skulle installeres
nyt køkken i præstegården, m.m.
På gaden og ved flere andre lejligheder har jeg
fået forespørgsler på, hvornår vi begyndte igen.
Så nu sker det:
Vi mødes til Gud og Gourmet lørdag,
d. 16. juni, kl. 13 i Nexø Præstegård.
Sædvanen tro begynder vi med en andagt i køkkenet, inden vi går i gang med madlavningen.
Vi vil denne gang tage ”på besøg” i Mellemøsten. Det vil sige, at maden kommer til at være
inspireret fra Jordan, Israel, den Judæiske Ørken
og området der omkring.
Andagterne vil også tage udgangspunkt i, hvordan det er at være kristen i den del af verden.
En af de retter, vi kommer til at lave, ser du billede af her: Dadler fyldt med chili-krydret oksefars ledsaget af saltristede mandler, balsamusse
og mini kartoffelsoufflé.

Fredag, d. 24/8 kl. 20.00
Koncert med Fredensborg Brass
Igen i år har vi glæden af et af Danmarks bedste
hornorkestre

Sommersang
I kirken kl. 20.00
Tirsdag d. 29. maj
Tirsdag d. 26. juni
Har du interesse i at være med, så kontakt venligst Jens Borg Spliid på mail eller telefon for
nærmere detaljer og tilmelding.
10
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Skt. Hans aften
Lørdag, d. 23. juni kl. 20.00
Sommeren synges ind
af Nexø Kirkekor og Skibskoret.
Derefter følges vi ad ned
til bålpladsen

Menighedens
Sommerudflugt 2018

Ulvetime
Hver gang kl. 17.30
Onsdag, d. 16. maj
Onsdag, d. 6. juni

Sidder du også og glæder dig, til det bliver sommer?
Har du lyst til at tage med på tur ud i det grønne?

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

Der er blevet lagt planer i aktivitetsudvalget og vi
anbefaler, at du sætter kryds i kalenderen
Søndag, d. 19. august.
Det er den dato, der er sat af til dette års sommerudflugt. Nærmere detaljer følger i næste nummer af kirkebladet, men datoen sender vi ud allerede nu, så interesserede i god tid kan reservere
eftermiddagen til hygge med den kirkelige familie.

Tirsdagsbøn
Tirsdage kl. 16 - 16.30
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POULSKER SOGN

Aldrig!!
For et stykke tid siden lagde jeg mærke til et ord,
som jeg ganske vist har set og hørt og brugt
mange gange, men uden at tænke videre over,
hvor stærkt et ord, det egentlig er – både i positiv
og negativ forstand. Jeg blev opmærksom på
dette ord i forbindelse med et tv-program ved
navn Luksusfælden. Et program, der i al sin
enkelthed går ud på, at nogle mennesker eller en
familie har tilkaldt eksperter i økonomi for at få
hjælp til en uoverskuelig økonomisk situation. I
dette afsnit falder ordene fra en af eksperterne,
efter at han havde gennemgået deres økonomiske situation: ”I bliver ALDRIG gældfri!” Uden
ellers at være uddannet i at aflæse kropssprog,
var det dog tydeligt at aflæse hos modtageren af
denne besked, at al optimisme og håb slukkedes
ved disse få ord, særligt ordet aldrig.
Ordet ”aldrig” i en sådan kontekst er et barsk
ord i negativ forstand, fordi det rummer den
meddelelse, at her er noget, der gælder – for
altid, en situation, der ikke kan ændres.
Udtrykket ”aldrig” har dette vedvarende over
sig, hvor den, det henvender sig til, befinder sig i
afmagt.
Det er det samme, der rammer os, når vi mister
en af vore kære, for da bliver det klart for os, at
vi aldrig skal være sammen med vedkomne mere
her på jord. Aldrig grine, aldrig græde, aldrig
tale, aldrig mærke vedkomne mere – fordi noget
er forandret for altid. Ordet aldrig i en sådan
sammenhæng bærer på en barsk kendsgerning
og er et stærkt ord i negativ forstand.
Men selvsamme ord kan i den rette kontekst
også bære på en positiv kendsgerning. Det kendes bl.a. ved livsforandrende beslutninger, hvor
man aldrig mere vil gøre, som man gjorde
engang, eller man er blevet løst fra noget, der
ødelagde ens tilværelse, hvorfor man aldrig
ønsker sig tilbage. I en sådan sammenhæng har
ordet ”aldrig” en klang af noget positivt.
Den mest positive sammenhæng, hvor dette lille
12

ord indgår, finder vi i Johannesevangeliet kap. 8
vers 51, hvor Jesus siger: Sandelig, sandelig siger jeg
jer: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed
se døden. Det er et løfte, Jesus giver; et løfte, der
rummer det samme konstante ”aldrig” talt til
den, der er i afmagt - ikke bare for en tid, men
for altid, således at den, der tror Jesus og holder
fast ved hans ord, aldrig skal se døden. Det er et
positivt udsagn uden lige – et løfterigt evangelium, sagt til dig og mig, ja, til enhver som vil
tage imod – så lad os tage imod dette løfte denne
dag!
Aldrig er jeg uden våde,*
aldrig dog foruden nåde,
altid har jeg suk og ve,
altid kan jeg Jesus se.
DDS 644
* Livsfare, nød og ulykke.

HVBJ

POULSKER SOGN - GUDSTJENESTER
MAJ
Søndag den 6. kl. 9.00
5. s. e. påske
Jens Borg Spliid
Torsdag den 10. kl. 10.30
Kristi himmelfartsdag
Kirkekaffe
Søndag den 13. kl. 10.30
6. s. e. påske
Kirkefrokost i kirkeskolen
Børnekirke
Søndag den 20. kl. 10.30
Pinsedag
Mandag den 21. kl. 10.30
2. Pinsedag
Fælles gudstjeneste med
Nexø
Kirkekaffe
Søndag den 27. kl. 10.30
Trinitatis søndag
Børnekirke

JUNI

JULI

Søndag den 3. kl. 9.00
1. s. e. trinitatis

Søndag den 1. kl. 10.30
5. s. e. trinitatis

Søndag den 10. kl. 10.30
2. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Børnekirke

Søndag den 8. kl. 10.30
6. s. e. trinitatis
Kirkekaffe

Søndag den 17. kl. 9.00
3. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Søndag den 24. kl. 10.30
4. s. e. trinitatis
BBQ-gudstjeneste for børn
og voksne med børnekirke
og kirkefrokost

Søndag den 15. kl. 10.30
7. s. e. trinitatis
Søndag den 15. kl. 14.00
7. s. e. trinitatis
Bibelcamping-gudstjeneste på
Bækkely
Søndag den 22. kl. 9.00
8. s. e. trinitatis
Søndag den 29. kl. 10.30
9. s. e. trinitatis
Kirkekaffe

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

AUGUST
Søndag den 5. kl. 9.00
10. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid

KIRKELIGE FORENINGER
Børneklubben
Kirkeskolen i Snogebæk
Mandage kl. 15.30 - 17.00

Tirsdag d. 15. kl. 19.30
Møde v. Palle Kure

Maj d. 7. – 14. – 21. – 28.
Juni d. 4.

Tirsdag d. 29. kl. 19.30
Møde v. Hans Vilhelm Jakobsen
Fællesspisning kl. 18.00
Tilmelding til Ingrid tlf. 56 48 89 29

Indre mission

Juni
Tirsdag d. 12. kl. 19.30
Møde v. Finn Kappelgaard
Emne: Salmernes bog som andagtsbog

Kirkeskolen i Snogebæk
Maj
Torsdag d. 3. kl. 19.00
Bibelundervisning i IM Tejn,
Strædet 23
v. Jens Borg Spliid
Emne: Homoseksualitet i Bibelen.

Juli
Den 6. – 14.
Bibelcamping på Bethesda
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POULSKER SOGN
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 18.30-20.30

Tysk gudstjenester i Sct. Povls kirke - sommeren 2018
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 1. juli.
Mere information kan findes senere på poulskerkirke.dk

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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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
MAJ
1.
3.
8.
11.
15.
16.
22.
22.
29.
29.
JUNI
5.
6.
7.
12.
16.
19.
19.
23.
26.
26.
JULI
3.
10.
17.
24.
31.

16.00
19.00
16.00
12.00
16.00
17.30
16.00
19.00
16.00
20.00

Tirsdagsbøn
Bøn for byen
Tirsdagsbøn
Koncert med Dalby Kirkekor
Tirsdagsbøn
Ulvetime
Tirsdagsbøn
Menighedsrådsmøde
Tirsdagsbøn
Sommersang

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

16.00
17.30
19.00
16.00
13.00
16.00
19.00
20.00
16.00
20.00

Tirsdagsbøn
Ulvetime
Bøn for byen
Tirsdagsbøn
Gud og Gourmet
Tirsdagsbøn
Menighedsrådsmøde
Skt. Hans koncert
Tirsdagsbøn
Sommersang

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

16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

Tirsdagsbøn
Tirsdagsbøn
Tirsdagsbøn
Tirsdagsbøn
Tirsdagsbøn

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

BønforByen
Bøn for Byen er et lokalt initiativ til at mødes én gang om
måneden på tværs af kirkeretninger til bøn for Nexø.
Bøn for Byen er, som navnet siger, centreret om at bede for
Nexø og mennesker, der lever her. At bede Guds velsignelse
over by og mennesker.
Bøn for Byen holdes hver første torsdag i måneden kl.19.00 i
Nexø Kirkes menighedslokaler,
Købmagergade 24.
Torsdag, d. 3. maj
Torsdag, d. 7. juni
Alle er meget velkomne!
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

Aftengudstjenester
Som noget nyt vil der i sommer blive afholdt 2
aftengudstjenester. Derefter evaluerer vi, om det
skal fortsætte. Sig gerne til os i menighedsrådet
eller til præsterne, hvad du mener.

Gudstjenesten juledag
Da vi har lagt mærke til, at deltagelsen i gudstjenesten den dag om formiddagen er svag, har vi
besluttet at afholde den kl. 14 i 2018.

Nye salmebøger
Kirkens salmebøger er meget slidte, og derfor
bliver de udskiftet med nye. De pæneste af de, vi
har, kommer op på Nørremøllecenteret til
andagterne der. På Nørremøllecenteret har man
hidtil brugt de gamle salmebøger (dvs. den forrige udgave af salmebogen).
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KIRKELIGE FORENINGER

Fortsat fra side 9

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

At tage imod, er det så også at lade sig præge?
-Eller er det at tage imod at gemme det i sig selv?
-Er det noget, der skal reflekteres over?
-Hvad mener du, det er blevet til for dig, når du har taget
imod?
Det var i høj grad med til at præge mig.
Kulturen i missionshuset med at gå til møder og
sidde stille på en hård bænk i en time til søndagsskole blev sidenhen til ungdomsmøder og bedemøder. Det har i høj grad præget mig og mit liv
på en meget positiv måde.
I mit hjem fik jeg to søskende, efter jeg fik min
nye mor. Vi voksede op uden en far, for min far
døde, da jeg var otte år, og der kom ikke nogen
ny.
Det må have gjort ondt?
Ja.
Min bror var tre år, og min søster var et år, da
far døde. Vi voksede op hos vores mor som en
god familie og kom i missionshuset. Der var en
ro over det, og det var naturligt, at når man kom
der, så deltog man ikke i sport, det vil sige fodbold og håndbold og den slags om søndagen.
Motion fik vi på legepladsen.
Interviewet fortsætter i næste nummer
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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.
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

KIRKELIGE FORENINGER

Luthersk Mission
Havnegade 26
Formand: Lars Finn Holm,
Jagtvej 4, 3730 Nexø,
tlf. 20893985
Maj
Søndag, d. 6. kl. 19.00
Møde v/ Thorkild Holm
Indsamling til husets drift
Tirsdag, d. 15. kl. 19.00
Bibelundervisning
v/ Niels Chr. Andersen

Evangelisk
Luthersk Mission

Søndag, d. 24. kl. 19.00
Sangaften

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

Juli
Søndag, d. 1. kl. 14.00
Møde v/Torben Hansen

Maj
Søndag, d. 6. kl. 18.00
Konfirmandfest
Benjamin Rasmussen
Torsdag, d. 10. kl. 14.00
Møde på Bækkely

Pinsedag, d. 20. kl. 19.00
Møde v/ Paul Otto Kjøller

Søndag, d. 13.
Vi går i kirke

Torsdag, d. 24. kl. 19.30
Bedesamling, Salme 36

Mandag, d. 21. kl. 14.00
Fællesmøde for ELM v/Palle Kure
Kaffe
Sangudvalget kommer med indspark til
fællessange

Onsdag, d. 30. kl. 9.30
Onsdagstræf,
Luk. 24
Juni
Lørdag, d. 2. kl. 17.30
Møde om international mission
Besøg af Hasse Falk Jakobsen
Fællesspisning
Tirsdag, d. 12. kl. 19.00
Bibelundervisning v/ Hakon
Christensen
Lørdag, d. 23. kl. 19.00
Sct. Hans fest hos Britta & Poul

Søndag, d. 27. kl. 19.00
Møde v/Filip Ambrosen
Juni
Søndag, d. 3. kl. 16.00
Møde v/Peder Ø. Jensen
Søndag, d. 10.
Kredsudflugt
Søndag, d. 17. kl. 16.00
Møde v/Frank Kristensen

Søndag, d. 8.
Vi går i kirke
Den 12. - 21.
Bibelcamping
Søndag, d. 22.
Vi går i kirke
Søndag, d. 29. kl. 19.00
Møde v/Alf B. Kofoed
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
Maj, d. 7. og 14. og 28.
Derefter holder kredsen sommerferie til
september

Torsdag, d. 28. kl. 19.30
Bedesamling, Salme 39
Juli
Søndag, d. 1. kl. 19.00
Møde v/ Birger Pedersen
Søndag, d. 15. kl. 19.00
Møde v/ Martin Krak
Søndag, d. 29. kl. 19.00
Møde
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

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:
Filippa Blem Rasmussen
Ponyo Mercedes Alenius
Sophia Nathalie G Omrani Eshtelagh
Mia Ellen Olsen-Armitt
Liva Augusta Stryhn
Begravelser/bisættelser:
Inger Marie Ovesen
Edvard Jespersen
Flemming Westergaard
Svend Aage Christensen
Sonja Rasmussen
Grethe Jensen
Ella Margrethe Olsen
Erik Skou Nielsen
Mogens Conrad Ipsen Kaj
Niels Strandsbjerg
Peter Reipurt Jensen
Lene Nørregaard Lund
Leif Oberlin
Svend Aage Dam

Indsamling i Nexø Kirke
Januar:
Februar:

Menighedsrådsmøde
Tirsdag, d. 22. maj kl.19 i Kirkeskolen
Tirsdag, d. 19. juni kl.19 i Kirkeskolen

Kirkebilen
Tilbuddet gælder kørestolsbrugere og kirkegængere, der ikke kan transportere sig selv. Ring til
Dantaxi 4x48 Bornholm på 56 95 23 01. Husk at
oplyse, at det er kørsel for Nexø Kirke, og der derfor ikke skal betales på turen.

Det Danske Bibelselskab 540,- kr
Åbne Døre
418,- kr

Nadver på Nørremøllecenteret
Tirsdag, d. 1.maj kl. 15.00
Tirsdag, d. 5.juni kl. 15.00
Tirsdag, d. 3.juli kl. 15.00
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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

MAJ
Søndag den 6. kl. 10.30
5. s. e. påske
Jens Borg Spliid
Torsdag den 10. kl. 10.30
Kristi himmelfartsdag
Jens Borg Spliid
Søndag den 13. kl. 10.30
6. s. e. påske
Jens Borg Spliid
Lovsang og kirkekaffe
Søndag den 20. kl. 10.30
Pinsedag
Jens Borg Spliid
Mandag den 21. kl. 10.30
2. pinsedag
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
NB: Fælles i Sankt Povls
Kirke
Søndag den 27. kl. 10.30
Trinitatis søndag
Jens Borg Spliid

JUNI
Søndag den 3. kl. 10.30
1.s. e. trinitatis
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Kirkekaffe
Søndag den 10. kl. 9.00
2. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Søndag den 17. kl. 10.30
3. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Lovsang
Søndag den 24. kl. 9.00
4. s. e. trinitatis
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Kirkekaffe
m/morgenbrød
Indsamlinger
Maj: Promissio
Juni: Bibellæserringen
Juli: KFUMs soldatermission

JULI
Søndag den 1. kl. 10.30
5. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Søndag den 8. kl. 10.30
6. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Søndag den 15. kl. 9.00
7. s. e. trinitatis
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Søndag den 22. kl. 10.30
8. s. e. trinitatis
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Søndag den 29. kl. 19.30
9. s. e. trinitatis
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Kirkekaffe

AUGUST
Søndag den 5. kl. 10.30
10. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
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PS

ANITA BECH

Solgryn og Guds skaberværk
På vores morgenbord står der oftest en
pakke med OTA Solgryn. Bagsiden på
pakken fangede en morgen min
opmærksomhed. Her kunne jeg læse
sjove og forunderlige fakta om kroppen,
som:
•
•

•
•

Din hånd består af 27 knogler
Dine lunger bruger 2 millioner liter
luft hver dag. Det er det samme
som 2 svømmehaller
Alle har deres eget fingeraftryk,
men også deres eget tungeaftryk
Sår er kroppens eget plaster

Igen og igen kan jeg undres og forundres over Guds store skaberværk.
Sådan som kroppen er sat sammen –
alt passer jo perfekt!
Bare se på naturen omkring os! Nu er
det for alvor blevet forår, og her bliver
jeg tit fascineret over skaberværket.
Bare se på de fine små grønne blade på

træerne, de farverige blomster, en
smuk solopgang, fuglenes sang og bølgernes brusen, skovens dybe stille ro
og millioner af små sandkorn på stranden.
Mennesket var kronen på Guds skaberværk, og derfor har vi også en særlig
plads i hans hjerte! Vi er sat til at forvalte naturen! Det er vores ansvar at
passe på naturen, så også næste generation må undres og forundres over
Guds store skaberværk!
Med ønsket om en dejlig sommer i
Guds smukke natur!
O, store Gud, når jeg dit værk beskuer
naturens rigdom, herlighed og pragt,
og stjerners tal på himmelhvælvets
buer
og alle ting, din stærke hånd har skabt.
Da bryder lovsang fra mit hjerte ud.
Carl G. Boberg 1886

NøgleOrdet
Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt
for jer, siger Herren, planer om
lykke, ikke om ulykke, om at give
jer en fremtid og et håb.
Jer. 29,11
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