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Julen  har  bragt  velsignet  bud 

Med årstidens tiltagende mørke omkring 
os nærmer vi os nu juletiden. Julen, der vel 
nok gør sig bedst i mørke, når det nu er 
lysets fest. Når juledagene endelig er over 
os er dagens længde godt nok principielt 
tiltagende, men næsten helt frem til jul bli-
ver det bare mørkere og mørkere – i hvert 
fald i hvis man kun har solens stråler at 
forholde sig til. 
For er solens stråler svage i december må-
ned, så er den helt modsatte bevægelse dog 
også i gang rundt omkring i julemåneden, 
for der findes mange, der prøver at give 
mørket svar på tiltale og svaret til mørket 
er lys, masser af  lys! 
Og jo dybere mørket bliver, jo mere lys 
tændes der – og nogle steder i nærmest i 
helt komiske mængder! Javel, smag og be-
hag er forskellig, men ser man ud over det, 
så er det vel egentlig meget godt, at der er 
nogle, der giver den lidt ekstra?  (Fortsættes 
på side 2). 
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Glædelig jul, godt nytår – vi ses i 2019!

Længe forsinket. Længe ventet. Det er det her kir-
keblad. Sådan er det bare en gang imellem. Nogle 
gange vil tingene ikke fl aske sig. Sådan vil jul og 
julemåneden sikkert også være, i hvert fald noget af 
tiden, for mange af os. Sådan som livet nu en gang 
bare er fra tid til anden. 

Og jeg må sende en venlig tanke tilbage til mine 
første år på Bornholm. Dengang sneen lå tykt og 
besværligt, og tilsyneladende aldrig ville forsvinde. 
Og den sindige graver, Elo, konstaterede tørt, »til 
Sankt Hans skal sneen nu nok være væk«. Han fi k 
ret. Og det er jo rigtigt nok. Nogle problemer er 
bare ikke værre, end at de går over. 

Og kommentaren om sneen var ikke kun tør, 
den var også humoristisk på den bedste måde. Den 
måde, der får én til at tænke og indse, det bliver al-
ligevel ikke ved med at være sådan her for evigt og 
altid. Ting forandrer sig.

Og det er en god tanke, når højtiden synes 
uoverskuelig og besværlig, for »en skønne tirsdag 
i februar er julen længe forbi«. 

For det minder én om at tænke på tiden lige 
nu. Da sneen var overalt. Når alt er uoverskueligt. 
Hvad er det egentlig, man så står i? Er der en posi-
tiv vinkel på det?

Det er der i hvert fald, når det bliver jul, for mere 
glædeligt og positivt end jul bliver det næppe. Fej-
ringen kan selvfølgelig variere. Vejret skifter. Det 
man nåede og ikke nåede er forskelligt, men når 
man besinder sig og tænker, hvorfor? 



Så kan man måske få åbnet øjnene og se det 
smukke. I julen se historien om os selv og om Gud. 

Når sneen vælter ned og ingen ende vil tage. Når 
stress og jag og forsinkelser har taget fokus. Bør det 
her ord alligevel kunne nå os. Ordet om, at man 
lige skal stoppe op og se sig omkring. »Frygt ikke! 
Se, jeg forkynder jer en stor glæde... og dette er 
tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og 
ligger i en krybbe« – sådan lød ordene den første 
jul og de blev talt til hyrderne. De så sig omkring 
og fandt et barn, der lå i en krybbe. 

Han skulle tidsnok blive voksen; livet skulle nok 
blive besværligt, men lige dér i julen lå han der 
bare. Nok havde hyrderne andre gøremål. Nok var 
der andet, de også skulle gøre, men for en stund 
var det bare det, der var. Et barn i en krybbe. Et 
øjeblik. Og en tid i stilhed til at sig omkring. Og 
de gik igen, men ikke som før, for nu bar de tro 
med sig ud til alt det, der også skulle gøres, når 
hverdagen indhentede dem. 

Troen på, at tiden er Guds og kan blive forvand-
let i Guds julelys. Glædelig jul!

Barsel
Frem til og med 13. januar 2019 er jeg på barsel. 
Derfor vil der være forskellige præster, der vareta-
ger tjenesterne i Olsker i den kommende periode. 

Det har været udfordrende for provsten at få det 
hele til at gå op, men med stor velvilje fra kolleger-
ne er det lykkedes så godt som overhovedet muligt. 

Stor tak til Jesper Stange, som fylder godt i 
gudstjenestelisten, til Jørn Sjøholm, som vil holde  
juleaften til de almindelige tider her i sognet – til 
Henriette Ry Nielsen, Jens Jørgen Rasmussen, 
Ulla Skou, Pernille Bolø, Jørgen Bratkov og Hans 
Vilhelm Jakobsen for at sørge for at skoletjenester, 
konfirmander, kirkebøger og gudstjenester bliver 
varetaget (næsten) som de plejer. Glædelig jul til 
jer!

Med venlig hilsen
Sognepræst, Kristoffer Nielsen

Ka l e n d e r
Biskop Jacob fra Indien var på besøg i Tejn

Steffen Olsen fortæller om besøget:
Vi havde en interessant eftermiddag med 40 tilhø-
rere, tak for jeres opbakning og interesse for arbejdet i  
Indien. Der blev i Tejn samlet godt og vel 6.700 kroner 
ind. Altså godt og vel nok til en brønd med tiltrængt 
rent drikkevand og som vil blive bygget i løbet af få 
måneder. Så der et sted i Indien forhåbentlig vil være 
lidt lettere at klare hverdagen med en »Jesus-brønd«.

Biskoppen var på besøg rundt på Bornholm og der 
blev tegnet en del nye medlemmer til støtteforenin-
gen Agape Indien Danmark. Der blev endda givet 2 
brønde (inkl. vores fra Tejn) og 2 kirker til en samlet 
pris på kr. 250.000,- rigtigt flot! 

På Jacobs rundrejse i Danmark kom der i alt 180 
nye medlemmer, 50-60 nye sponsorater, 8 brønde, 2 
kirker (dem fra Bornholm) og omkring kr. 100.000,- 
til den nye tekniske skole i Managuru. Alt i alt gav 
turen til Danmark over kr. 500.000,- til arbejdet i In-
dien, fantastisk, tak for støtten.

Ønsker nogen kontakt til Agape Indien Danmark, 
for at høre nærmere om medlemskab eller måske  
købe Biskop Jakobs nye bog kan jeg kontaktes på  
tlf. 4026 4346 eller Gert Svendsen på tlf. 2058 1777.

Med venlig hilsen Steffen Olsen

Dåbsklude – kan du strikke?

Der er begyndt en ny tradition her i sognet. En tradi-
tion, som forhåbentlig vil hænge ved langt ind i frem-
tiden og den handler om håndlavede dåbsklude.

Initiativet er begyndt ved at der var én fra menighe-
den, der spurgte til, om det ikke kunne være en god 
idé at give børnene en dåbsklud, når de blev døbt? – 
og det har det vist sig at være. 

Dåbskluden er i al sin enkelthed den klud, som blev 
brugt til at tørre barnets hoved/hår med efter dåben. 
Den er strikket af frivillige og barnet får den med som 
et minde om sin dåb sammen med børnebibel og 
dåbsattest.

Og det er noget særligt, at et håndarbejde udført af 
frivillige hænder, bliver givet med som minde. Det er 
den mest personlige gave fra menigheden til den døb-
te og trækker sine tråde ind i tanken om, hvad kirken 
og den døbtes liv egentlig er – nemlig en tilværelse, der 
er vævet ind i Kristus og hinanden.

Har du lyst til at prøve kræfter med dåbskluden og/
eller høre nærmere, så kontakt Inger Hansen på tele-
fon 5648 2101.



  

Ka l e n d e r
Syng julen ind, 4. december 18:30, Olsker

Denne aften skal julestemningen findes frem i Sankt 
Ols Kirke! En uformel gudstjeneste, hvor de salmer, 
der synges, vælges løbende af dem, der er til stede. 

Denne aften er der altså god mulighed for, at man 
får lov til at synge sin yndlings julesalme (også hvis det 
er en af de sjældne), man skal bare ønske den. 

Efter sangen i kirken vil der være gløgg, hygge og 
æbleskiver i Degnegaard. Alle er velkomne!

Nytårsaften, 15:00 i Tejn Kirke

Hvorfor ikke lade festlighederne på årets sidste dag be-
gynde med årets sidste gudstjene i Tejn Kirke?

Efter gudstjenesten er der desuden et stykke kage og 
mulighed for at ønske hinanden godt nytår.

Sangaftner i Tejn Kirke

Der er sangaften den 21. november klokken 18:30 og 
der henvises til arrangementet i Olsker den 4. december.

Bibelkreds for kvinder  

Bibelkredsen arbejder i den kommende tid med em-
net: Johannes Evangeliet, kapitel 1-6.

Bibelkredsen holdes hos Anne-Margrethe Roesen, 
Ågade 2 i Tejn på torsdage fra 10:30 til 12:00. 

Datoerne i efteråret er: 15/11, 6/12
Yderligere oplysninger: Tlf. 2462 5181.

Alle kvinder er velkomne ved bibelkredsens møder!

Kirkelig vejviser
Menighedsrådsformand og kontaktperson, 
Vilmer Funch, vilmerfunch@gmail.com, 
tlf. 2946 7468
Graver, 
Palle Pedersen, tograver@mail.dk, 
tlf. 5648 2865
Organist, 
Kenn Sonne Jensen, kenn.sonne.j@gmail.com, 
tlf. 4295 7707
Kirkesanger, 
Ebbe Bay Mogensen, cheb@mail.dk, 
tlf. 5648 0526

Er Noahs Ark fundet?
med Henri Nissen lørdag den 24. november 
kl. 19.00 i Tejn Medborgerhus.

Kom og hør om et fantastisk fund, et spændende 
foredrag om en mægtig trækonstruktion, som 
»tilfældigvis« ligger på Ararats Bjerg og som har 
samme alder som Bibelens Noahs Ark.

Et kinesisk-kurdisk team offentliggjorde i maj 
2010, at de har fundet to store trækonstruktioner 
med syv rum under is og sten i 4.200 og 4.900 
meters højde på Ararats Bjerg. Teamet mener selv, 
at de har fundet selveste Noahs Ark.

Hong Kong-kinesere har offentliggjort både 
fotos og film af deres fund. Her ses bjælker, låger, 
knager og trapper. Træet er rødbrunt og uden søm 
eller metalbeslag. Alt er sat sammen med tapper, 
som i et gammelt byggeri. Den del af træet, som 
vender ud mod indgangen er delvist ødelagt.

Ved at sammenligne fundet med de historiske 
oplysninger på bl.a. gamle lertavler, danner der sig 
et billede af en anderledes fortid, end den vi nor-
malt belæres om i skolen og gennem medierne. Fx 
er der mange tegn på, at den syndflods-oversvøm-
melse, som Bibelen fortæller om, faktisk er sket og 
at den ændrede de klimatiske leveforhold drastisk. 
For eksempel finder man søstjerner på Ararats 
Bjerg. En kulstof-14 datering viser, at trækon-
struktionen er ca. 4.800 år gammel, hvilket svarer 
nogenlunde til Bibelens datering. Derfor er fun-
det af Noahs ark virkelig epokegørende. For hvis 
det er Noahs Ark, så havde Bibelen alligevel ret.

Journalist Henri Nissen har i ca. 20 år efterfor-
sket oplysninger om arken og udgav i 2010 bogen 
»Noahs Ark. Historien og Det store fund«. Han 
har flere gange været på Ararats bjerge og inter-
viewet de mennesker, der har gjort fundet og han 
er i løbende kontakt med den kinesisk-kurdiske 
gruppe, som arbejder med fundet.

I 2018 tog han en doktorgrad i religiøse studier 
ved et universitet i Californien ud fra sin lange 
forskning i emnet.

Foredrag



  

G u d s t j e n e s t e r

NOVEMBER OLS TEJN
Kollekt: Frelsens Hærs Julehjælp på Bornholm

18. 25. søndag e. trin. Ved Jesper Stange. 10:30 --

25.  Sidste søn. i kirkeåret. Ved Jesper Stange. 9:00  10:30

 

DECEMBER
Kollekt: Blå Kors

2.  1. søndag i advent. Ved Jesper Stange. 10:30 9:00

4.  Syng julen ind. 18:30 --

9.  2. søndag i advent. Ved Jesper Stange. 9:00 10:30

16.  3. søndag i advent. Ved Jesper Stange. 10:30 9:00

23.  4. søndag i advent. -- 10:30

 Se avisen tidspunktet kan være ændret.

24.  Juleaften. Ved Jørgen Sjøholm. 14:30 16:00

25.  Juledag. Ved Henriette Ry Nielsen. 9:00 --

26.  2. juledag. Ved Ulla Skou. -- 10:30

30.  Julesøndag. Ved Jesper Stange. 9:00 --

31.  Nytårsaften. Ved Jesper Stange. -- 15:00

JANUAR
Kollekt: Det Danske Bibelselskab 

1.  Nytårsdag.  10:30 --

6.  Helligtrekongers søndag. Ved Jesper Stange. -- 10:30

13.  1. søn. e. H3K. Ved Jesper Stange. 9:00 --

20.  2. søn. e. H3K. 10:30 9:00

27.  3. søn. e. H3K. 9:00 10:30
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