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www.lumigenbrug.dk

Dødsboer og møbler afhentes gerne
Ring blot på telefon 5238 1117
Kig indenfor - der er altid kaffe på kanden!

PRÆSTEN SKRIVER

Præsten skriver i juletiden:
Det sidste halve år har medierne været særdeles optaget af at dække de mange katastrofer, ulykker og terrorangreb, der har fundet sted. Det virker, som om der har sænket sig et mørke over mangen et sind, selvom det først er nu, himmelen formørkes
hen mod vintertiden. Verden er til tider svær at forstå, for hvorfor er der så megen
modgang, og hvorfor kan mennesker ikke bare enes om at holde fred?
-Hvorfor vælter det ind med jordskælv, oversvømmelser og tornadoer?
Svaret derpå er særdeles kompliceret. Det kunne eksempelvis tyde på, at de sidste
tider nærmer sig. Men midt i denne modgang, hvor sindene formørkes, har vi lov til
at skue mod lyset. For der skinner et lys, som er stærkere end al den modgang, vi kan
risikere at møde på livets vej. Det lys er Jesus Kristus!
Han er Guds Søn, og Han lod sig føde julenat. Midt i mørket kom et lys til verden.
Det folk, der vandrer i mørket,
skal se et stort lys, lyset skinner
for dem, der bor i mørkets land.
(Esajas 9,1)
I en tid, hvor verden er svær at forstå, kan vi finde modet til at blive
holdt oppe af, at Jesus er her!
Han kom til verden for at skabe fred.
Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke
forfærdes og ikke være modløst!
(Johannesevangeliet 14,27)
Midt i mørket findes der håb, fordi Jesus med sit liv er blevet til et fyrtårn, så vi kan
finde vej. Vi kan finde fred og tro ved at følge ham. I vintermånederne lyser kirkens
tårn op på nattehimlen over byen. Vi tænder lys for at pege på det største og klareste
lys af dem alle, Jesus Kristus. Kirkens tårn minder altså lidt om stjernen på himmelen
julenat, som pegede hen mod stedet, hvor Jesus blev født. Stjernen viste vej – det gør
lyset fra kirketårnet også. Begge dele peger i retning af Jesus. Kom og hør juleevangeliet! Kom og hør om, hvordan der kom - og stadig kommer - håb midt i en mørk tid,
og hvordan Verdens Frelser blev født!
Find glæden ved det lys, der aldrig kan slukkes – uanset hvor mørkt det måtte blive.
JS
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TEMA

JENS BORG SPLIID

Mindedag
for de afdøde
Alle kommer vi igennem livet til at stifte
bekendtskab med døden. Som regel oplever et
menneske at miste et eller flere familiemedlemmer, før den dag kommer, hvor vi selv skal herfra. Døden er ikke noget at frygte for den, der
tror på, at Jesus døde for vore synders skyld på
korset og opstod påskemorgen fra de døde til
evigt liv. I den tro er der frelse. Det er det, hele
kristendommen er baseret på.
Selv siger Jesus: Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror
på mig, skal leve, om han end dør.
(Joh. 11,25).
En gang om året samles vi i kirken for at mindes
dem, der i det forgangne år er døde. Denne dag
kalder vi for Alle Helgens søndag. Egentlig er
navnet ret misvisende, for vi fejrer jo ikke helgener i Danmark. Da Luther satte Reformationen i
værk for 500 år siden i år, satte han også en stopper for helgendyrkelsen. Den lutherske tradition
følger vi i Den Danske Folkekirke, og derfor mindes vi ikke helgener på Alle Helgens søndag. Vi
mindes derimod alle dem, vi har haft kær, som er
døde – og det kaldes Alle Sjæles dag.
Man har dog bibeholdt det gamle navn, selv om
vi mødes i kirken med et andet fokus. I bibelsk
sprogbrug kan vi sige, at det er ny vin på gamle
flasker.
For at opsummere, så mødes vi i kirken den første søndag i november, som kaldes Alle Helgens
søndag, men vi fejrer Alle Sjæles søndag.
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I såvel Nexø som Poulsker sendes der invitationer
ud til de efterladte til dem, der er døde i det forgangne år. Vi inviterer til at komme og tage del i
denne særlige dag i kirken, hvor navnene på
dem, der er døde i det forgangne år læses op. Vi
mindes dem i både bøn, tanke og handling. Der
er mulighed for at tænde lys for den eller dem,
man savner. Som noget nyt vil vi i år i Nexø også
kunne lytte til et smukt stykke musik af Felix
Mendelsohn Bartholdy, som hedder ”Beati
Mortui”. Teksten er på latin og stammer fra
Johannes Åbenbaringen, hvor der står:
Salige er de døde, som fra nu af dør i Herren. Ja, siger
Ånden, de skal hvile efter deres møje, for deres gerninger
følger dem.«
(Åb. 14,13)
Musikstykket vil blive sunget af kirkens ansatte,
og det er blot et af de elementer, der sætter sindet i stemning til at mindes de døde på denne
dag. Måske har du kendt andre af dem, der er
gået bort i årets løb, måske ikke.
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En af dem, der er døde i troen på
Herren i det forgangne år, er forfatteren og kunstmaleren Bodil Kaalund.
Hun blev født den 8. november 1930
og døde den 23. december 2016.
Normalt nævner vi kun dem i kirken,
der har boet i sognene eller er blevet
bisat/begravet fra vore kirker. Men
netop i dette tilfælde ville det give
mening at gøre en undtagelse. For Bodil
Kaalund har med sit liv og sit virke haft særdeles
stor indflydelse på kirkerummet. Det er dog ikke
kun i Nexø Kirke, hun har
fået indflydelse med sine
billeder.
Den kongeligt autoriserede
oversættelse af Bibelen
havde også en forside, der
var illustreret af Bodil
Kaalund i mange år.

ved at brede sig ud over hele paletten af farver,
som det fremgår af de mange, smukke pulpiturbilleder, vi kan glæde os over i Nexø Kirke. I forbindelse med den daværende restaurering var
det tiltænkt, at Kaalund skulle udsmykke bagvæggen ved alteret fra loft til gulv med motiver
omhandlende Jesu genkomst. Derfor hænger der
stadig (i skrivende stund) en midlertidig alterudsmykning i form af et kors over alteret. Planen
om at få udsmykket bagvæggen blev dog skrinlagt af økonomiske årsager.

Bodil Kaalund havde en
helt særegen kunstnerisk stil.
Farverne på kirkebænkene
og rækkerne i Nexø Kirke
er holdt i jordfarver, som var typisk Kaalund i en
årrække. Du kan dog også opleve hendes glæde

Kaalund har udsmykket mange andre kirker
også. Her er et eksempel fra Hvidovre, hvor
Strandmarkskirken har fået lov til at nyde godt af
hendes talent.

Bodil Kaalund er blot en af dem, der er døde i
det forgangne år, som vi vil mindes, når vi mødes
i kirken på Alle Helgens Søndag. Selv om det
måske er flere år siden, du har mistet en, du
havde kær, er du meget velkommen til at deltage
og tænde lys for den, du savner. Det er altså ikke
kun for dem, der har mistet i år, men for alle, der
føler et savn.

Traditionen tro vil vi (i Nexø) efter gudstjenesten
gå ud til mindeankeret foran kirken, hvor der vil
blive nedlagt kranse til minde om dem, der
måtte lade livet på havet. Ved denne lejlighed
inviterer vi repræsentanter fra fiskeriforeningen,
havnen og flere andre organisationer.
Æret være de dødes minde!
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LASSE MUNK

Fest i kirken
en reportage fra den seneste rytmiske gudstjeneste i september

Klokken er 15.55. Nexø kirke summer af liv og
forventning. Lige om lidt skal en af kirkens fester
til at starte – Den rytmiske Gudstjeneste. I stedet
for korpiger og orgel, så er der i dagens anledning klaver, trommer, guitar, bas og en masse forsangere. Når man kigger rundt i kirken, kan man
6

se, at der er flere, som har valgt at køre til Nexø
for at være med i denne fest.
Hans byder velkommen og giver ordet og tonerne direkte over til bandet, som også byder velkommen, inden de går i gang med den første

TEMA

afdeling af sange. Som gudstjenesten hedder, så
er det rytmisk musik som fylder kirken. Sangene
varierer fra gamle salmer til nyere lovsange både
på dansk og engelsk, så alle kan være med på
nogle sange.
Efter første afdeling af sange holder
Hans prædikenen. Den holdes dog ikke
som normalt oppe på prædikestolen, men
nede på gulvet sammen med os. Emnet
for prædikenen er tro og tvivl, og for at
illustrere prædiken, har Hans taget sin
Velo Solex motor med, som burde virke,
men som ikke gør det alligevel. Hans
sluttede prædiken af med at sige, at trillebøren, som står i kirken, vil vi få en
mening med til næste rytmiske gudstjeneste.
Efter prædikenen er der stilhed, hvor
man for lov til at bede og reflektere over
det, der blev sagt og få relateret det til sit
eget liv med Gud. Bandet går igen på og
spiller endnu et par sange, inden der er
nadver. Under nadvergangen er der også
mulighed for både at blive bedt for, at tænde et
lys for en, som man tænker på, eller tage et
bibelvers, som relaterer til det, som blev sagt i
prædiken. Imens der er nadver, bliver der spillet
og sunget videre af fuld hals. Gudstjenesten slutter af med endnu et par sange bl.a. velsignelsen,
inden der bliver sagt tak for i dag, og folk går ud
og tager en kop kaffe, inden de kører hjem for at
lave aftensmad.
Jeg har tilladt mig at spørge et par stykker om,
hvorfor de er taget til Rytmisk Gudstjeneste. Den
første jeg spurgte var en mand fra Poulsker, som
er i 70’erne. Han sagde: ”Jeg er taget til Rytmisk
Gudstjeneste for at fornemme glæden. Det er
ikke, fordi jeg kender så mange af sangene, men
når man hører dem sunget, så bliver man så
glad.”
En pige fra Aakirkeby på 16 år sagde: ”Jeg er
taget til Rytmisk Gudstjeneste, fordi det er dejligt
at kunne synge sange til Gud sammen med en
masse andre, som også tror på Ham.”
Den sidste, jeg spurgte, var en mand fra Nexø i
30’erne. Han sagde: ”Jeg tager til Rytmisk

Gudstjeneste, både for at være med til en gudstjeneste, men også fordi den her gudstjeneste har en
form, som jeg har nemmere ved at se mig selv i.
Nogle gange kan søndag formiddag ramme forbi
mig, men det oplever jeg aldrig at Rytmisk har
gjort endnu, - den har siddet i skabet hver gang!”

Så mens kirken tømmes stille og roligt, kan man
roligt sige, at der har været fest i kirken. Det er
der hver søndag, men denne søndag eftermiddag
har der været en anden slags fest. En fest, som
har bevist, at den sande kirke består af levende
sten, - af alle os, som kommer og er med til
gudstjenesten. Og når vi sammen modtager alt
det, som Gud vil give os i gudstjenesten, bl.a.
gennem Helligånden, så kan vi være den kirke,
som Gud har tænkt.
Det, som jeg står tilbage med efter denne gudstjeneste, er nogle linjer fra sangen:
Komme dit rige iblandt os,
send din Ånd over vort land.
Hjælp os at være den kirke,
som du i dit hjerte har tænkt.
…
Lær os at elske med mere end ord,
lær os at handle, en levende tro.
Lær os at gøre, som du havde gjort
Lær os levende tro.
Vi ses igen til den næste Rytmiske Gudstjeneste
d. 5. november kl. 16 i Poulsker kirke!
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Kirkejulekalender
Kunne du tænke dig at vinde en julekurv fyldt med gode sager til en værdi
af 350 kr? Hvis ja, så læs videre og se, hvordan det kan lade sig gøre!
I år går kirkebladet og kirkeårets ritualer, symboler og tekster i advents- og
juletiden hånd i hånd i kirkejulekalenderen. Kirkeåret, gudstjenesten og
kirken er fyldt med symboler og farver, der hver især har mere betydning
end det umiddelbare. Eksempelvis anvendes farven grøn i trinitatistiden,
fordi den symboliserer vækst og håb. Nogle af svarene til denne kirkejulekalender kan altså findes i denne udgave af kirkebladet, andre ved at
undersøge kirkerne i Nexø og Poulsker. Atter andre svar findes kun i gudstjenesterne i advents- og juletiden – for at svare på quizzen nedenunder,
kan det altså være nødvendigt at ”søge for at finde”, at søge i kirkebladet,
kirken og gudstjenesten! God fornøjelse og glædelig advent!

Trinitatistiden strækker sig fra trinitatissøndag til
sidste søndag i kirkeåret, kun afbrudt af
Allehelgen. I denne periode handler teksterne
om troen, at vokse i troen, at lære og leve hvad
jul, påske og pinse egentlig betyder for os. Der er
altså et element af vækst i denne periode. Derfor
er den liturgiske farve i denne periode:
Kirkerummene er ofte udsmykket med forskellige symboler og anden kunst. Dette gør sig også
gældende for Poulsker og Nexø kirker. Begge kirker er udsmykket med symbolet, der anvendes
for Helligånden. I Poulsker kirke er den placeret
over prædikestolen, mens den i Nexø kirke er at
finde i billedserien på prædikestolen.
Helligånden er disse steder symboliseret som en:
2. juledag bliver også kaldt Sct. Stefans dag.
Hvad der skete med Stefanus, kan man læse om i
Bibelen i Apostlenes Gerninger fra kapitel 6.
Den liturgiske farve, som bl.a. afsløres ved præstens messeklæder under nadveren, hænger nøje
sammen med beretningen om Stefanus, derfor er
farven:
8
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1. søndag i advent markerer også første søndag i det
nye kirkeår, hvilket betyder at lektielæsningen denne
søndag er fra 2. tekstrække og er skrevet af:
En julesalme, der med stor sandsynlighed bliver
sunget i kirken i løbet af juletiden, er skrevet af
kirkens reformator Martin Luther.
I første vers af denne salme synger vi om nytårsgaverne:

4
5
og

Juleevangeliet, der læses juleaften i kirken, er ofte
fra Lukasevangeliet. I denne beretning fortæller
evangelisten nogle oplysninger, der er nyttige i forhold til datering. bl.a. at det skete i den periode,
hvor kejseren hed Augustus, og Publius Sulpicius
Quirinius var statholder i:
En stor del af bøgerne i Ny Testamente er brevlitteratur, hvoraf 13 er skrevet af apostlen Paulus. Ofte
vil det derfor lyde som indledning til gudstjenestens
anden læsning:

6

7
skriver apostlen Paulus.

Den liturgiske farve, som bl.a. anvendes juledag og
symboliserer renhed, glæde, hellighed og uskyld, er
kirkens festfarve – hvilken farve?
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Har du fundet svarene på alle spørgsmålene? I så
fald kan du udfylde svarrubrikken herunder med
nøgleordet som er:
Fornavn:

1

2

3

4

5

6

7
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For at være med i lodtrækningen om én af
tre kurve, skal du aflevere denne talon i
enten Sct. Povls kirke
eller Nexø kirke udfyldt med navn,
adresse, telefonnr. og
naturligvis korrekt
svar på quizzens nøgleord.

Efternavn::
Telefonnr::
Adresse::

Kirkejulekalenderens nøgleord
Lodtrækningen af de tre vindere finder sted
efter Helligtrekongers søndag, og vinderne
får direkte besked.
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ARRANGEMENTER

Evangelisk Alliances bedeuge
Mandag, d. 8. - fredag, d. 12. januar kl. 19.30
Mandag: Snogebæk Kirkeskole
Tirsdag: Luthersk Mission
Onsdag: Nexø Frikirke
Torsdag: Evangelisk Luthersk Mission
Fredag: Nexø Kirke

Festlig gudstjeneste for hele familien
Søndag, d. 10. december, kl. 10.30 indbyder Nexø
Kirke til familiegudstjeneste.
Det er 2. søndag i advent, og traditionen tro vil minikonfirmanderne deltage aktivt i gudstjenesten, i forbindelse med at deres undervisning afsluttes.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i præstegården, hvor alle er velkomne!
Vel mødt!

Ulvetime
Hver gang kl. 17.30
Onsdag, d. 22. november
Onsdag, d. 10. januar
Efter en halv time med sjov, leg og sang
i kirken, spiser vi sammen i kirkeskolen.
Tilmelding er ikke nødvendig.

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. 2. november
Torsdag, d. 1. februar
I januar mødes vi til Evangelisk Alliances
bedeuge.
VELKOMMEN
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ARRANGEMENTER

Koncerten er med Kirkens kor, Skibskoret
og et lille ensemble
En festlig og hjertevarm koncertoplevelse
Gratis entré

Datoer for kommende
Rytmiske gudstjenester
Søndag den 5. november kl. 16.00 i Poulsker kirke
Søndag den 4. februar kl. 16.00 i Nexø kirke
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POULSKER SOGN

Nyt fra præsten
ikke sagt, at hver dag er en fest; dertil er tilværelsen ofte for broget. Men alligevel kan der være
højdepunkter i løbet af en uge. Et højdepunkt
kunne være en gudstjeneste - det hedder også, at
fejre gudstjeneste. Måske ville nogen indvende, at
det må være en præste-ting at notere gudstjenesten som et højdepunkt i løbet af ugen. Andre vil
måske tænke, at hvis gudstjenesten er højdepunktet, så må det da være en kedelig uge præsten
holder sig.

Dybt hælder året i sin gang, snart ødes eng og lund.
Farvel med al din lyst og sang, du korte sommerstund
– sådan lyder det i salme nr. 732 i DDS. Det er
blevet efterår, den korte sommerstund er forbi –
måske har den i år virket betydelig kortere end
tidligere, grundet de få solskinstimer. Året hælder
i sin gang, og snart har vinter afløst efterår.
I kirkeåret betyder det, at den festløse tid, fra trinitatis søndag til sidste søndag i kirkeåret, i år
den 26. november, afløses af forventninger til
højtiden, som nærmer sig. Først med adventstiden og siden jul. Egentlig er jeg ikke videre
begejstret for udtrykket ”den festløse tid” alene
af den grund, at det kunne antyde en periode
uden fest og farver, uden noget at fejre. Dermed

Menighedsmøde
Efter gudstjenesten søndag den 12.
november inviterer menighedsrådet for
Poulsker kirke på kirkefrokost i kirkeskolen. Efter frokosten afholdes menighedsmøde, hvor menighedsrådet orienterer om det forgangne år, afholdte
arrangementer samt planer for kommende år. Der vil være mulighed for at
stille spørgsmål, kommentere, hvordan
det er gået, og komme med forslag til
nye tiltag eller ændringer.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 12. november.
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Men det kommer ganske an på, hvad der defineres som vigtigt og afgørende i tilværelsen. I virkeligheden er det et spørgsmål hver enkelt burde
stille sig selv: Hvad er vigtig, og hvad er afgørende? Meget er vigtigt: familie, arbejde, fritid og
fritidsinteresser – noget prioriteres mere end
andet. Men en enkel ting er afgørende – at
kende det eneste håb, der holder i livet og døden
– Jesus Kristus. Det er afgørende, ikke kun for
præsten, men for enhver, som tror. I det lys er
det ikke nogen svær prioritering at benytte 1,5 af
ugens 168 timer på at fejre gudstjeneste søndag
formiddag – og den gode nyhed er – du er hjertelig velkommen til at være med!
Hans Vilhelm Breum Jakobsen

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: Mandag 18.30-20.30

POULSKER SOGN - GUDSTJENESTER
NOVEMBER

DECEMBER

JANUAR

Søndag den 5. kl. 10.30
Alle Helgen
Kirkekaffe

Søndag den 3. kl. 9.00
1. søndag i advent
Jens Borg Spliid

Mandag den 1. kl. 14.00
Nytårsdag
Jens Borg Spliid

Søndag den 5. kl. 16.00
Rytmisk gudstjeneste

Søndag den 10. kl. 10.30
2. søndag i advent

Søndag den 7. kl. 10.30
1. søndag efter helligtrekonger
Jens Borg Spliid

Søndag den 12. kl. 10.30
22. s. e. trinitatis
Kirkefrokost og menighedsmøde efterfølgende

Søndag den 17. kl. 10.30
3. søndag i advent
Børnekirke
Kirkekaffe

Søndag den 14. kl. 10.30
2. søndag efter helligtrekonger
Børnekirke

Søndag den 19. kl. 9.00
23. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid

Søndag den 24. kl. 14.30
og kl. 16.00
Juleaften

Søndag den 21. kl. 9.00
Sidste søndag efter helligtrekonger

Søndag den 26. kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret
Børnekirke
Kirkekaffe

Mandag den 25. kl. 10.30
Juledag

Søndag den 28. kl. 10.30
Søndag septuagesima
Kirkekaffe

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

Tirsdag den 26. kl. 10.30
2. Juledag
Søndag den 31. kl. 9.00
Julesøndag
Jens Borg Spliid

FEBRUAR
Søndag den 4. kl. 10.30
Søndag seksagesima
Søndag den 4. kl. 16.00
Rytmisk gudstjeneste
NB: i Nexø kirke

KIRKELIGE FORENINGER

Børneklubben

Indre mission

Kirkeskolen i Snogebæk
Mandage kl. 15.30 - 17.00

Kirkeskolen i Snogebæk

November
Den 6. – 13. – 20. – 27.
December
Den 4.
Januar
D. 15. – 22. – 29.

November
Torsdag, d. 9. kl. 19.00
IM Bornholm årsmøde
Smedegade 33, Aakirkeby

December
Tirsdag, d. 5. kl. 19.30
Adventsfest v. Jakob Houler
Tirsdag, d. 19. kl. 19.30
Julehygge

Tirsdag, d. 21. kl. 19.30
Møde v. Hartvig Mumm
Emne: At se Jesus

Januar 2018
Mandag d. 8. – fredag d. 12.
Evangelisk Alliances bedeuge

Onsdag, d. 29. kl. 19.00
Bibelundervisning i IM Nyker
Nyker Hovedgade 24.
Tale v. Poul Otto Kjøller

Fredag, d. 26. kl. 18.00
Vinterstævne i IM
Smedegade 33, Aakirkeby
Tale v. Carsten Hjorth
Pedersen
13

POULSKER SOGN

Holder kirken sommerferie?
Vores kirke holder ikke sommerferie. Kun de
ansatte ved kirken skiftes til at holder ferie. Flere
af kirkegængerne holder selvfølgelig sommerferie, men alligevel er kirkegangen rigtig god over
hele sommerperioden. I Sct. Povls kirke kommer
der en del turister – både danskere og udlændinge. Søndag aften bliver der afholdt tyske gudstjenester med tysk præst. I år har der været ca. 4050 i de seks søndage, hvor der har været gudstjeneste.
For første gang afholdt vi BBQ-gudstjeneste en
søndag i begyndelsen af juli. Efter gudstjenesten
blev der grillet pølser og omkring 80 tog imod
tilbud om en gratis frokost bestående af bornholmske kvalitets-pølser med kartoffelsalat. Et
par gode grillfolk sørgede for grillpølser. Vejret
var ikke det bedste, men alligevel var vi mange til
dette fællesskab – altid godt med en god snak
over en pølsetallerken. Jeg tror, det blev vedtaget,
at arrangementet skulle gentages næste år.
En søndag i august inviterede menighedsrådet på
udflugt. Ca. 60 tog imod invitationen. Efter
gudstjenesten kørte vi til Snogebæk røgeri og spiste en masse lækker fisk. Derefter et besøg på

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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DBJ (de bornholmske jernbaner), hvor Steen
Møller fortalte levende og interessant om de
udstillede tog, og det blev også til nogle gode
historier fra dengang toget var et hurtigt og godt
transportmiddel på øen. Et spændende besøg og
hermed en opfordring til andre om at bruge et
par timer her. Så kørte vi til Valmuen i Åkirkeby,
hvor vi drak kaffe, spiste kringle og nogle spillede
kongespil, kroket m.m. Også stor tak til Valmuen
for at vi fik denne mulighed for besøg.
Finn Pedersen

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. 56 48 91 60
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

Nexø Havn by night
NOVEMBER
2.
4.
5.
7.
14.
16.
21.
22.
28.
DECEMBER
5.
6.
10.
12.
17.
19.
JANUAR
2.
8.-12.
10.
16.
23.
30.

19.00
14.30
16.00
16.00
16.00
19.00
16.00
17.30
16.00

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

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

16.00
14.30
10.30
16.00
16.00
16.00

Tirsdagsbøn
Seniormøde
Familiegudstjeneste
Tirsdagsbøn
Julekoncert
Tirsdagsbøn

Kirken
LM’s hus
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

16.00
19.30
17.30
16.00
16.00
16.00

Tirsdagsbøn
Evangelisk Alliances bedeuge
Ulvetime
Tirsdagsbøn
Tirsdagsbøn
Tirsdagsbøn

Kirken
Se annonce
Kirken/kirkeskolen
Kirken
Kirken
Kirken
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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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ARRANGEMENTER

Mother Teresa /Rumænienkredsen
for at dele dem ud til dem, som trænger mest. Vi
får derefter tilbagemelding om, at de er kommet
godt derned.
Da det altså er ca. 40 år siden, at kredsens arbejde begyndte, er mange af hjælperne, der trofast
møder op hver anden mandag , efterhånden blevet gamle, hvorfor vi trænger meget til nye,
yngre hænder til at hjælpe os.

For snart 40 år siden samledes 5 damer oppe i
Bodilsker og begyndte at strikke lapper, der blev
syet sammen til tæpper, der blev sendt til Mother
Teresas arbejde i Calcutta (nu Kolkatta).
Arbejdet voksede og blev senere flyttet til Nexø,
nærmere betegnet til Nørremøllecentret, hvor
det stadig foregår hver anden mandag. For 4 år
siden fik vi imidlertid besked om, at den indiske
regering ikke ønskede, at vi sendte tæpper og trøjer til Mother Teresas arbejde. Derefter er vore
forsendelser gået til Rumænien, der er et utrolig
fattigt land, der med glæde tager imod alt, hvad
vi sender. Det sker gennem en organisation, der
hedder BBS (Brødre til Brødre støtte).
Transporten foregår ved, at vore tæpper og trøjer
kommer gratis med Bech-Hansen og Studsgård
til København. En mand fra Sjælland henter
dem der og kører dem til Videbæk i Jylland, hvor
organisationen har sit lager. Derfra køres de i
private lastbiler til Rumænien , hvor organisationen har kontakt med et præstepar, som sørger

Vil I tænke over, om det måske var noget, I
kunne have tid og lyst til at hjælpe os med. Vi
synes, at det er så trist, hvis det hele går i stå.
Møderne foregår som nævnt på Nørremøllecentret hver anden mandag kl. 14.00 - 16.00 og bliver altid annonceret i kirkebladet.
Med venlig hilsen på kredsens vegne
Solveig Nielsen (tlf. 56488368)
og Inger Nielsen (tlf. 56488361)

Sorggruppe
Har du mistet en nærtstående og har vanskeligt ved at vinde
livsglæden tilbage, så kan sorggruppe måske være noget for dig.
Nexø kirke opretter nyt hold torsdag d. 7. december 2017. Det
er ikke en forudsætning, at du har tilknytning til kirken for at
deltage. Gruppen er åben for alle.
Deltagere fra hele øen er velkommen.
Tilmelding og information fås på Nexø Kirkekontor
tlf. 56 49 39 38 mail: annra@km.dk
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KIRKELIGE FORENINGER

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

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

Andre arrangementer
Rumænienkredsen
mødes på Nørremøllecentret
Mandag, d. 13. november kl. 14.00
Mandag, d. 27. november kl. 14.00
Mandag, d. 11. december kl. 14.00
2018
Mandag, d. 8. januar kl. 14.00
Mandag, d. 22. januar kl. 14.00

ÅBENT:
Fredag kl. 14 - 17
Lørdag kl. 10 - 17
Søndag kl. 14 - 17

Hvad kan Værktøjskassen
gøre for dig?

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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Kontakt kirkekontoret på tlf. 56493938

Seniormøde
Lørdag, d. 4. november kl. 14.30
Taler: Jørgen Riis
ELM’s hus, Vægtergade 4
Onsdag, d. 6. december kl. 14.30
Adventsfest
Taler: Finn Kappelgaard
LM’s hus, Havnegade 26

KIRKELIGE FORENINGER

Luthersk Mission
Havnegade 26
Formand: Lars Finn Holm,
Jagtvej 4, 3730 Nexø,
tlf. 20893985
November
Søndag, d. 5. kl. 14.00
Møde v/ Lars Finn Holm
Lørdag, d. 11. – søndag, d. 12.
Årsmøde i Peterskolens hal i
Rønne
Taler: gen.sekr. Søren S. Sørensen
(se særskilt program)
Onsdag, d. 15. kl. 9.30
Onsdagstræf (Luk. 15-16)
Søndag, d. 19. kl. 14.00
Møde v/ Olai Poulsen
Indsamling til husets drift
Torsdag, d. 23. kl. 19.30
Bedesamling v/ Peter
Salme 25

Evangelisk
Luthersk Mission
Vægtergade 4
Formand: Preben Koefoed-Jespersen,
Turistvej 32, 3730 Nexø,
tlf. 56488207/36976910
November
Lørdag, d. 4. kl. 14.30
Seniormøde v/ Jørgen Riis
Søndag, d. 5. kl. 16.00
Møde v/Knud Henning Hansen
Søndag, d. 12. kl. 15.00
Møde v/Torben Hansen

December
Lørdag, d. 2. kl. 17.30
Adventsfest m. fællesspisning
v/ Christina og Filip Ambrosen,
tidl. Peru
Indsamling til international mission
Onsdag, d. 6. kl. 14.30
Adventsfest for seniorer
Taler: Finn Kappelgaard
Tirsdag, d. 12. kl. 19.00
Bibelundervisning v/ Benjamin
Rasmussen
Søndag, d. 17. kl. 19.00
Møde v/ Peter Techow
Juledag, d. 25. kl. 14.00
Møde v/ Filip Oehlenschläger

Mandag, d. 8. – fredag, d. 12.
Evangelisk Alliances bedeuge
Mandag kl. 19.30:
Snogebæk Kirkeskole
Tirsdag kl. 19.30: LM
Onsdag kl. 19.30: Nexø Frikirke
Torsdag kl. 19.30: ELM
Fredag kl. 19.30: Sognekirken
Fredag, d. 19. – søndag, d. 21.
Bibelkursus i Aakirkeby m. Peter
Olsen og Leif Bach Kofoed
(se særskilt program)
Torsdag, d. 25. kl. 19.30
Bedesamling v/ Lars Finn
Salme 27
Tirsdag, d. 30. kl. 19.00
Fællesmøde for international
mission

Januar
Søndag, d. 7. kl. 14.00
Møde v/ Bendt Jensen

Spiren (3-9 årige)
Mandage kl. 15.45
Juniorklub (9-14 årige)
Mandage kl. 19.00
Ungdomsmøder
Tirsdage kl. 19.00
Bibelkredse
3. fredag i måneden

December
Søndag, d. 3. kl. 16.00
Adventsfest på Bækkely

Januar
Se i Bornholmstidende og opslag
på missionshuset.

Torsdag, d. 28. kl. 19.00
Julefest for hele familien v/ Maria
Bech

Torsdag, d. 7.
Åbent missionshus i forbindelse
med Hjerternes fest i Nexø
Søndag, d. 10. kl. 16.00
Møde v/Peder Østergaard Jensen
Søndag, d. 17. kl. 19.00
Møde v/Jan Rasmussen

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

Fredag, d. 29. kl. 18.00
Julefest
Taler: Poul Lykke Nielsen

Torsdag, d. 16. kl. 19.00
Møde v/Frank Kristensen
(sammen med ELU)
Søndag, d. 26. kl. 16.00
Møde v/Jacob Houler
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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

Tirsdagsbøn
Tirsdage kl. 16,00 - 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: Bodil Kaalund
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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:
Melia Schou Lund
Frederik Kofoed Bøgelund
Magnus Kofoed Bøgelund
Torbjørn Thomas Bish
Valdemar Sander Dich Christensen
Sigvald Johannes Rom-Ipsen
Vilma Else Larsen Trust
Vielser:
Trine og Henrik Kofoed Bøgelund
Begravelser/bisættelser:
Niels Johan Olsen
Gunnar Pedersen
Svend Bjarne Dich
Inger Olsen Nielsen
Tove Dagny Jørgensen
Ingvar Marcher
Jørgen Erik Tørnstrøm
Benny Suhr
Helle Pihl
Else Marie Jensen
Else Anna Antonia Sørensen
Ole Holm
Inge-Merete Aakerman
Grete Solvejg Larsen
Jane Margrethe Jensen
Henny Hjorth Hansen
Flemming Kofoed Sørensen
Bodil Sylvest
Rigmor Helene Ericson

Indsamling i Nexø Kirke
Juli:
August:
September:

Soldatermissionen
Dansk Bibel Institut
Sømandsmissionen

1514,50 kr
1632,00 kr
669,50 kr

Høstoffer:
Folkekirkens Nødhjælp
Dansk Bibel Institut
Kristeligt Forbund for Studerende
Værftet
Ulvetime
Minikonfirmander
Åbne Døre
I alt

1100 kr
1550 kr
800 kr
400 kr
100 kr
150 kr
1821 kr
5921 kr

Nadver på Nørremøllecenteret
Tirsdag, d. 7. november kl. 15.00
Tirsdag, d. 5. december kl. 15.00
Tirsdag, d. 2. januar kl. 15.00

Menighedsrådsmøde
Torsdag, d. 16. november kl. 19.00 i Kirkeskolen

Julehjælp
Menighedsrådets juleuddeling har nogle julelegater á 500,- kr. som gavekort til madvarer
til rådighed til dem, der godt kunne bruge en
håndsrækning i forbindelse med julen.
Legaterne uddeles fortrinsvis til enlige forældre med børn, men ellers til økonomisk
ramte familier i Nexø Sogn.
Ansøgninger om julehjælp sendes eller afleveres til kirkekontoret, Købmagergade 24,
eller sendes på mail til ANNRA@KM.DK
senest d. 13. december, kl. 12. Anfør venligst dit telefonnummer og din adresse i
ansøgningen, såvel som en begrundelse for,
hvorfor du søger julehjælp.
Som ansøger vil du blive kontaktet per telefon eller mail med besked om, hvorvidt du er
blevet tildelt julehjælp.
Legaterne uddeles i dagene lige op til jul
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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

NOVEMBER

DECEMBER

Søndag den 5. kl. 10.30
Alle helgens dag
Jens Borg Spliid

Søndag den 3. kl. 10.30
1. s. i advent
Jens Borg Spliid

Søndag den 5. kl. 16.00
Rytmisk gudstjeneste
Hans Vilhelm Breum
Jakobsen
NB. I Poulsker Kirke

Søndag den 10. kl. 10.30
2. s. i advent
Familiegudstjeneste
Jens Borg Spliid
Minikonfirmandafslutning
Kirkefrokost i
præstegården

Søndag den 12. kl. 9.00
22. s. e. trinitatis
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Kirkekaffe med morgenbrød
Søndag den 19. kl. 10.30
23. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Søndag den 26. kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret
Jens Borg Spliid
Lovsang og kirkekaffe

Søndag den 17. kl. 9.00
3. s. i advent
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Søndag den 24. kl. 14.30
og kl. 16.00
Juleaften
Jens Borg Spliid
Søndag den 25. kl. 10.30
Juledag
Jens Borg Spliid
Søndag den 26. kl. 9.00
2. juledag
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Søndag den 31. kl. 10.30
Julesøndag
Jens Borg Spliid

Indsamlinger
November:
Kirkens Korshær
December:
Folkekirkens Nødhjælp
Januar:
Det Danske Bibelselskab

Søndag den 31. kl. 23.30
Nytårsaften
Midnatsgudstjeneste
Jens Borg Spliid
Skriftemål kl. 23.15

JANUAR
Mandag den 1. kl. 14.00
Nytårsdag
Jens Borg Spliid
NB: Fællesgudstjeneste i
Poulsker
Søndag den 7. kl. 9.00
1. s. e. helligtrekonger
Jens Borg Spliid
Kirkekaffe med
morgenbrød
Fredag den 12. kl. 19.30
Afslutningsgudstjeneste på
Evangelisk Alliances Bedeuge
Jens Borg Spliid
Kirkekaffe
Søndag den 14. kl. 9.00
2. s. e. helligtrekonger
Øjvind Nukartaq Hansen
Søndag den 21. kl. 10.30
Sidste s. e. helligtrekonger
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Søndag den 28. kl. 10.30
Søndag septuagesima
Jens Borg Spliid
Kirkekaffe

FEBRUAR
Søndag den 4. kl. 10.30
Søndag seksagesima
Jens Borg Spliid
Lovsang
Søndag den 4. kl. 16.00
Rytmisk gudstjeneste
Hans Vilhelm Breum
Jakobsen
Kirkekaffe
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PS

CLAUS ANTON HANSEN

Lidt om farver
Farver har altid haft stor betydning for
os mennesker. Vi omgiver os med farver i store mængder - tænk blot på
blomsterne i en blomsterbutik eller fuglene i Zoologisk Have.
Farver bruges til at skabe rum, give
advarsler samt udtrykke signaler og
følelser. Farver tillægges forskellig værdi
og betydning afhængig af hvilken sammenhæng og kultur, de bruges i.

Også nærværende kirkeblad gør brug af
de rituelle farver grøn, violet og rød,
der skifter for hvert år. Vi følger kirkeåret, så farven skifter ved novembernummeret.
Vi har dog indført en ny farve i kirkebladet - nemlig orange! Den bruges for
nemmere at kunne skille Poulsker kirkesiderne fra resten. Men hvorfor orange?
Tja…Poulsker Idrætsforening bruger den
farve…

I vores kirke har vi de rituelle farver,
der tydeligst ses på præstens messehagel, der skifter efter årets kirkelige
begivenheder - grøn, violet,
rød, hvid og sort.

NøgleOrdet
Det folk, der vandrer i mørket, skal
se et stort lys, lyset skinner for dem,
der bor i mørkets land.
Esajas 9,1
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