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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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På gensyn!
Det livsbekræftende forår er i skrivende stund så 
småt ved at vise sine første tegn. Vintergæk og 
erantis spirer og deres bøjede hoveder lader til at 
være henført i forundring, som om de ikke kan 
lade være med at betragte den døde jord, som de 
er groet op af – som én så smukt har skrevet om 
livet i denne årstid.

Det spirer og gror også herhjemme på præste-
gården både i haven og, om alt går vel, så får vi 
endda også føjet et lille nyt familiemedlem til på 
matriklen lige om lidt – måske allerede, når dette 
bliver læst?

Derfor lyder der herfra et lille på gensyn. 
Gudstjenestelisten bærer præg af mit fravær og at 
det er Jesper Stange, der kommer til at varetage 
søndagenes tjenester, mens jeg midlertidigt er fri-
taget. Stor tak til ham for det og foråret tegner 
fi nt! Selvfølgelig er intet givet på forhånd, men 
det er nu dejligt at mærke livet her og nu – og 
så kunne sige på gensyn til påske, når arbejdet 
igen kalder. 

Dejligt, og så lige til påske! Den højtid, der er 
selve forudsætningen for alt håb om liv og gen-
syn, som vi tænker, tror og håber på i kirken. For 
mig sjældent smukkere udtrykt end i den beskri-
velse af den lille plante, erantis, der i forundring 
vokser op fra jorden. 



Egentlig er det slet ikke en beskrivelse af på-
sken, men er blot et opmærksomt menneskes 
observation af naturen. Og det er i virkeligheden 
måske nok det, der gør det til en så god påske-
prædiken. Det er en omdannelse af en menne-
skelige erfaring. Noget, som forklares i Guds lys. 

For på sine få dage har påsken det hele: fæl-
lesskab og bedrag; liv og død; stilhed og storm 
- men det er det lille mirakel, der gør påsken væ-
sentlig og forvandler alt andet.

Påskens mirakel er selvfølgelig ikke lille som i 
ubetydeligt, men det er lille som blomsten, fordi 
påskens mirakel var det liv, som ingen så og in-
gen havde regnet med at finde. 

Påskemorgen så de efter døden, men den døde 
var væk. En ny dag var begyndt og Gud havde gi-
vet liv på ny og dermed afsløret døden som tom. 

De store ord, den store tro og store tvivl, når 
livet er i sine yderligheder rummes i påskeda-
genes fortælling, men netop tro og håb findes i 
en detalje. Næsten som i de små blomster, når 
erantis og vintergæk igen står på den kolde jord 
og henstillet i forundring synes at kigge ned og 
tænke: hvordan kunne det dog ske?

Vi ses forhåbentlig til påske!

Ka l e n d e r
Menighedsrådet 

Menighedsrådet holder møde i Degnegården 
torsdag den 15. marts klokken 19:00. 

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 

Påskemiddag, 29. marts i Tejn
Skærtorsdag er den første af påskens særlige hel-
ligdage. Dagen markerer den aften, hvor Jesus 
spiste sammen med sine disciple. En stor aften, 
for det var dér Jesus fortalte om sig selv og om 
Gud på en ny måde. Han fortalte om en tilste-
deværelse så nær os som maden vi spiser. Ved 
gudstjenesten fejrer vi derfor nadveren, men 
skærtorsdag mødes vi også efter gudstjenesten til 
et dejligt måltid mad for at hygge os og forhå-
bentlig mærke et godt fællesskab.

Alle er velkomne både i kirken og efterfølgen-
de i Medborgerhuset!



  

Ka l e n d e r
Årets konfirmander

Tejn 29. april, 10:00
Thilde Hui Kure Rubæk-Nielsen, Allan Adel 
Steenberg, Casper Salling

Olsker 29. april, 12:00
Mathias Akannguaq Funch Lynge, Philip Mar-
tin Julin Olsen, 
Terese Jensen, Laura Skov Sørensen

Olsker 6. maj, 10:30
Amalie Anne Gulliksen, Marcus Emil Jørgensen, 
Nikolai Aakjær Larsen, Mick Frigaard Jensen, 
Anton Wiwe Grønning, Noah Fischer Hansen

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 7. marts kl. 19.00: 

 Bibelundrvisning hos Indre Mission - i missi-
onshuset i Klemensker.

Tirsdag den 13. marts kl. 19.30: 

 Møde ved Arne Nørgård – tidligere missionær 
på Bornholm – i Getsemane i Tejn.

Mandag den 19. marts kl. 14.00: 

 Ældreeftermiddag ved missionær Palle Kure: 
»Påske i Spanien«.

Mandag den 2. april kl. 14.00: 

 Påskestævne i Indre Missions Hus i Rønne – 
møde ved tidligere misssionær på Bornholm, 
Villy Sørensen.

Bibelkreds for kvinder

arbejder med emnet: »Kristendomskursus«. Bibel- 
kredsen holdes normalt hos Anne-Margrethe 
Roesen, Ågade 2 i Tejn på torsdage kl. 10.30: den 
8. marts og den 11. april.

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.

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



  

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

MARTS
Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp
4.  3. søndag i fasten ved Jesper Stange -- 10:30
11.  Midfaste ved Jesper Stange -- 9:00
 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp
18.  Mariæ Bebudelsesdag ved Jesper Stange 10:30 --
25.  Palmesøndag ved Jesper Stange 10:30 --
29.  Skærtorsdag -- 17:00
 Påskemiddag i Tejn Medborgerhus efter gudstjenesten.
30.  Langfredag 10:30 --

APRIL
Kollekt: Kristeligt Forbund for Studerende
1.  Påskedag 9:00 10:30
2.  Anden påskedag ved Pernille Bolø -- 9:00
8.  1. søndag e. påske 10:30 9:00
15.  2. søndag e. påske 9:00 10:30
22.  3. søndag e. påske 10:30 9:00
27.  Bededag -- 10:30
29.  4. søndag e. påske 12:00 10:00
 Konfirmation. Konfirmander fra Kildebakken i Olsker, 
 fra Kongeskærsskolen i Tejn.

MAJ
Kollekt: Kofoeds Skole
6.  5. søndag e. påske 10:30 --
 Konfirmation. Konfirmander fra Kongeskærsskolen.
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