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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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Bedre sent end aldrig: 
Godt nytår!
Det er med en vis beklagelse, at dette nytårsøn-
ske kommer noget forsinket, men tiden løb fra 
mig og når det først er gået op for én, så er det 
svært at gøre det store ved.

For tid er noget underligt noget. Når man fø-
ler, at man har for meget tid, så kan det nemt 
blive et problem. Og når man ikke har tid nok, 
så står man helt sikkert med et problem. 

Og her gik man og troede, at der ville være fi nt 
med tid i julemåneden til at få skrevet kirkebla-
det, men så var der lige noget andet – og så var 
det for sent, alt for sent. Derfor dette noget sene 
ønske om et godt nytår. 

Talemåden: »godt begyndt, halvt fuldendt« 
faldt mig ind, men havde ikke nogen videre kon-
struktiv klang. Noget mere trøstende var det at 
tænke: »Ja, ja – forhåbentlig er det bedre sent end 
aldrig«. En lille trøst, når tiden løber fra én.

Og det er egentlig en sjov talemåde. Den kun-
ne godt være inspireret af Bibelen. I tanken om 
menneskets forhold til Gud, er det ikke en frem-
med tanke, for der er det sådan, det er: så længe 
der er tid, er der tid nok.

Når dagene længes og vi når foråret, så kom-
mer påsken med sine fortællinger. Tiden op til 



påske kan godt være som lyden af et ur, der tikker 
med en tid, der løber ud. 

For i første omgang leder tiden frem til lang-
fredag. Den tunge, mørke dag, hvor tiden står 
stille. Langfredag handler om korsfæstelsen af 
Jesus, men også om de mennesker, der omgiver 
ham. En af dem er en forbryder, der blev kors-
fæstet ved siden af Jesus og der sker noget særligt 
med tiden, når man hører om ham. 

Han havde en bøn til Jesus. Han bad ham hu-
ske sig, når Jesus kom til sit rige. Svaret til hans 
bøn var: »Sandelig siger jeg dig, I dag skal du 
være med mig i paradis« (Lukasevangeliet kapitel 
22).

Bedre sent end aldrig, men så alligevel. Det er 
væsentlig mere end bare det. I de få ord, der næv-
nes om ham, er det alligevel som om selve tanken 
om hele mandens tilværelse bliver vendt om. Vi 
ved ikke, hvorfor hang han dér. Vi hører ikke, 
hvad havde han gjort. Der står ikke andet, end at 
han selv mente, at han havde fortjent det.

Og på trods af, at han ikke kunne gøre noget 
mere i sit liv på det tidspunkt eller gøre noget 
om, så bliver han dog lige dér mødt med et til-
sagn om fred og paradis og dermed evighed.

Hele scenen er mørk og alt det, der foregår, er 
også formørket. På nær det her. Der er kun timer 
tilbage af den tid, som han fik i verden, men man 
må formode, at han blev trøstet. For det er et 
tilsagn af evigheden, som han møder på korset 
hos Jesus.

Bedre sent end aldrig fik han åbnet øjnene for 
Guds kærlighed og omsorg. Ikke på grund af det, 
som han kunne nå at gøre eller råde bod på, men 
at det var for hans skyld, at Jesus var lige dér. Un-
der samme dom, under samme mørke, så han 
for den navnløse forbryders skyld kunne tænde 
et lys i evigheden og manden kunne se sig elsket 
af Gud – ikke bare i fremtiden, men også i al den 
tid, der havde førte frem til det øjeblik. Bedre 
sent end aldrig. 

Ka l e n d e r
Menighedsrådet 

Menighedsrådet holder møde i Degnegården 
torsdag den 8. februar klokken 19:00. 

Fastelavn 11. februar klokken 10:30 i Tejn

Julen varer som bekendt ikke til påske, men kun 
til fasten. 

Og da fasten er en tid, der er præget af alvor 
og forberedelse, så har man nærmest altid fundet 
det passende at holde en festlig dag lige før den 
alvorlige faste begynder. 

Det er fastelavn og dagen bliver denne søndag 
markeret i Tejn. 

Gudstjenesten i Tejn Kirke er en familieguds-
tjeneste og efterfølgende er der kirkefrokost og 
hygge i Tejn Medborgerhus – og alle er velkom-
ne, både store og små, både mere og mindre ud-
klædt i dagens anledning.



  

Ka l e n d e r

Sogneindsamling for Folkekirkens  
Nødhjælp 11. marts

Den 11. marts finder Folkekirkens Nødhjælps 
årlige indsamling sted. 

Her i sognet udgår indsamlingen fra Tejn Kir-
ke efter gudstjenesten klokken 9:00 (det vil sige, 
at cirka klokken 9:45 uddeles indsamlingsbøsser 
og ruter). 

Når ruten er gået, går man til Medborgerhu-
set i Tejn, hvor pengene tælles op og frokosten 
venter. 

Ønsker du at deltage i indsamlingen (eller 
høre nærmere om, hvordan det foregår) kontakt 
da Inger Askou på telefon 5648 0687 eller mail: 
ihaskou@hotmail.com 

Indre Mission i Allinge-Tejn

Getsemane, Strædet 23 i Tejn.

Teenklub: 

Oplysninger om IM-teenklubber på Bornholm 
– fås hos Torleif Møller-Christensen på telefon 
2369 8733.

Møder:

Onsdag den 10. januar kl. 19.30: 

 Bedeuge. Bedemøde hos Indre Mission, Stræ-
det 23, Tejn, 3770 Allinge.

Torsdag den 11. januar kl. 19.30: 

 Bedeuge. Bedemøde hos Indre Mission, Stræ-
det 23, Tejn, 3770 Allinge.

Fredag den 26. januar kl. 19.00: 

 Vinterstævne ved stud. teol. Henrik Larsen. 
Der er suppe kl. 18.00. Stedet er i Davidsko-
lens sal, Østergade 13 i Aakirkeby.

Tirsdag den 6. februar kl. 19.00: 

 Bibelundervisning ved Carsten Vang. Stedet er 
i Sognegården, Godthåbsvej 33 i Østermarie.

Fredag den 23. februar kl. 19.30: 

 Besøg af Hanus Poulsen fra Sømandsmissio-
nen – hos Indre Mission, Strædet 23 i Tejn.

Bibelkreds for kvinder

arbejder med emnet: »Kristendomskursus«. Bi-
belkredsen holdes normalt hos Anne-Margrethe 
Roesen, Ågade 2 i Tejn på torsdage kl. 10.30: 4. 
januar, 25. januar, 15. februar og 8. marts.

Yderligere oplysninger: Tlf. 2462 5181. Alle 
kvinder er velkomne ved bibelkredsens møder.

Genbrugsbutikken i Getsemane 

er åben torsdage kl. 14.00-17.00 og lørdage kl. 
10.00-12.00. Vi har meget tøj på lager til rime-
lige priser – og forskellige andre ting og sager, 
småting, sko m.v.

Hvis nogen vil hjælpe til i genbrugsbutikken, 
modtages hjælp gerne.

Yderligere oplysninger kan fås hos Bjarne H. 
Kirkegaard, Pilebroen 11 i Allinge – 3018 1961.



  

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

JANUAR
Kollekt: Det Danske Bibelselskab

7.  1. s. e. Helligtrekonger   9:00 10:30

14.  2. s. e Helligtrekonger 10:30 --

 ved Jesper Stange

21.  Sidste s. e. Helligtrekonger 9:00 10:30

28.  Septuagesima 10:30 9:00

FEBRUAR
Kollekt: KFUM’s sociale arbejde

4.  Seksagesima 9:00 10:30

11.  Fastelavn -- 10:30

 Kirkefrokost og tøndeslagning i Medborgerhuset

18.  1. søndag i fasten 10:30 9:00

25.  2. søndag i fasten 9:00 --

 Ved Jørgen Bratkov

MARTS
Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp

4.  3. søndag i fasten 9:00 10:30

11.  Midfaste -- 9:00

 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp
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