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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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Hvad er da et menneske?
Når man kører mellem kirkerne her i Olsker 
Sogn, fra Olsker til Tejn eller den anden vej, så 
er det noget af en tidsrejse, som man begiver sig 
ud på. En vej mellem år 1150 og 1940, og nogle 
gange kan det slå én, hvor specielt det egentlig 
er. Hvilke historier og skæbner vejen rummer, og 
burde kunne fortælle.

Måske er det markerne og naturen langs vejen, 
som er i evig forandring, der kan sætte tankerne 
i gang? Måske er det minder, der knytter sig til 
gårdene med deres forskellige navne og de men-
nesker, der knytter sig til dem, som kan slå én? 

For mig som præst sker det til tider, at jeg 
tænker over historien, når jeg lægger mærke til, 
at min navn er nummer 38 på præstetavlerne 
i Olsker – der tæller kollegerne siden reforma-
tionen – eller når jeg studser over portrætterne 
af præsterne i våbenhuset i Tejn Kirke. Store 
spørgsmål som, »gad vide, hvordan deres hver-
dag var?« og små spørgsmål som, »gad vide, hvad 
det bliver for et portræt af mig, der forhåbentlig 
skal hænge i Tejn en skønne dag sammen med de 
andre præster? Bliver man set som ung, gammel 
eller sådan midt imellem?« Og det er jo det... i 
Tejn kommer man først op, når man rejser, så 
»ung« kan det åbenbart ikke blive længere. 



I hvert fald blev jeg af en yngre slægtning 
spurgt, hvordan noget var tilbage i 1990’erne. 
Efter lidt fortælling var kommentaren til min 
store forundring: »jeg elsker at høre om gamle 
dage!«

Gamle dage...? 90’erne er da ikke »gamle 
dage!« Og det dæmrer lige så stille, pludselig 
er noget bare blevet historie for andre. Stille og  
roligt bliver man en del af fortiden – og »hvad 
er da et menneske?« Det er et godt spørgsmål 
og det er nok blevet stillet i en eller anden form 
for forundring til alle tider. I Bibelen findes den 
spørgende form særlig smukt udført, for den er 
rettet mod Gud: 

»hvad er da et menneske, at du husker på det,
et menneskebarn, at du tager dig af det?”«

(Sl.8,5)

Og det er smukt og opmuntrende, for troen 
er her, at vi ikke bare er som asfalt, der køres 
over, glider væk og efterlades bagved. Vejen er 
derimod fra kirke til kirke, fra det gamle til det 
nye, fra Gud og til Gud. Forundringen er ikke, at 
tiden går, men at vi ikke bliver historie og siden 
glemt, for Gud husker. 

Han husker de mennesker, som vi kan se som 
generationer, der med tiden bliver til rækker af 
tal. For han gemmer sine børn i sine hænder og 
tager sig af dem. 

Jesus kaldte sig selv for vejen til Gud (Joh.14,6). 
Han er vejen. Et skønt billede i sammenhængen, 
for så er det ikke så vigtigt, hvor man er her og 
nu. Det er egentlig ret ligegyldigt, hvor man er – 
hvis blot man kan tro, at den vej, der holder én 
oppe, er Jesus. 

Egentlig en god tanke, når man kører på vejen 
igennem den lange historie imellem kirkerne i 
Olsker og Tejn, for Jesus var vejen før det, han er 
her nu og han vil altid være hos os.

Ka l e n d e r
Menighedsrådet 

Menighedsrådet holder møde i Degnegården tors-
dag den 9. august klokken 19:00. 

Friluftsgudstjeneste 5. august i Olsker, kl. 10:30
Velkommen til kirke i Olsker denne søndag for-
middag, som dog ikke helt vil følge den traditio-
nelle søndagsgudstjeneste. Gudstjenesten kommer 
til at foregå både være inde og ude – og vi skal nyde 
både musik, mad og leg. 

Tanken er, at der både skal være noget for store 
og små, så alle kan have en god, sjov og anderledes 
formiddag i og omkring kirken.

Efter gudstjenesten er der spisning og, lidt efter 
vejret, mulighed for forskellige aktiviteter både inde 
og ude. 

Mød op ved kirken i Olsker, når kirkeklokkerne 
ringer til gudstjeneste 10:30 – ALLE er velkomne!

Konfirmationsforberedelse 2018/19
Efter sommerferien er det igen tid til konfirmati-
onsforberedelser. Elever på Kildebakken og Kon-
geskærsskolen vil modtage informationer omkring 
både konfirmation og forberedelsen dertil efter 
skolestart. 

Skulle man gå på en anden skole og alligvel ønske 
at blive konfirmeret i Olsker eller Tejn kirker, så vil 
det normalt være muligt, men kontakt mig gerne 
på: 5648 0428 eller kkni@km.dk så vi fra start kan 
aftale, hvordan og hvorledes det bedst kan lade sig 
gøre.

Indre Mission i Allinge-Tejn

Getsemane, Strædet 23 i Tejn.

Søndagsskolen: 

i Getsemane, som i mange år har været holdt i Stræ-
det 23 i Tejn, er hvilende.

Teenklub: 

Oplysninger om IM-teenklubber på Bornholm – 
fås hos Bjarne H. Kirkegaard på tlf.: 3018 1961.



  

Ka l e n d e r
Møder:

Fredag den 6. juli til fredag den 13. juli 

 – hver dag aftenmøde kl. 19.30: Bibelcamping 
på Bethesda, Bethesdavej 7, Snogebæk, 3730 
Nexø.

Søndag den 19. august kl. 14.00: 

 Møde i Domen på Cirkuspladsen i Allinge. 
 Taler: Finn Najbjerg, tidligere missionær på 

Bornholm.

Bibelkreds for kvinder

arbejder med emnet: »Kristendomskursus«. 

Bibelkredsen holdes normalt hos Anne-Margre-
the Roesen, Ågade 2 i Tejn på torsdage. Bibelkred-
sen holder ferie til og med august og mødes igen 
20. september fra 10:30-12:00.

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 rimelige 
priser – og forskellige andre ting og sager, småting, 
sko m.v. Hvis nogen vil hjælpe til i genbrugsbutik-
ken, 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

Biskop Jacob, 15. september klokken 15:00  
i Tejn Medborgerhus

Fra Steffen Olsen har jeg modtaget følgende oplæg til en 
spændende eftermiddag:

Biskop Jacob blev født ind i en stærkt traditionel 
hindufamilie. Efter at hans forældre var blevet gift, fik 
de ingen børn de første otte år. Mennesker begyndte 
at fortælle hans mor, at det skyldtes en forbandelse, at 
de ikke fik børn, og det var svært for hende. Hun følte 
sig helt knust. Hun begyndte at besøge hindutempler 
og tilbede hinduguder, mens hun tiggede om at få et 
barn. Hvert år fastede hun i 41 dage og udførte alle 
hinduritualerne, når hun besøgte de mange templer. 
Endelig, da hun blev gravid, var hun meget lykkelig, 
fordi hendes forsmædelse var fjernet. 

Da Jacob blev født i juni måned 1971, var hans 
forældre meget glade. De inviterede en hindupræst 
(guru) den dag, Jacob var 21 dage gammel. Han 
sagde, at på grund af tidspunktet for fødslen skulle 
hans navn være »Guds tjener«, Devadasu... Resten af 
beretningen om hvordan Jacob ved Guds indgriben 
blev en kristen, og hvorledes han i dag driver en or-
ganisation under navnet GTSSS, kan du høre meget 
mere om på Tejn Medborgerhus lørdag den 15. sep-
tember kl. 15:00. 

I dag driver organisationen omkring 30 børne-
hjem med ca. 6.000 børn i alle aldre. Desuden et 
stort uddannelsessystem med skolegang for børn lige 
fra grundskolen til en missionsskoleuddannelse og 
uddannelser som sygeplejerske og faglært inden for 
en række områder. Der er etableret omkring 1.100 
vandbrønde, og en lang række kirker og menighe-
der er dukket op. I dag kommer der over 85.000 i 
GTSSS´s kirker.

Biskop Jacob med hans kone Elisabeth.



  

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

JULI  OLS TEJN
Kollekt: Menighedsfakultetet
1.  5. søndag e. trin 10:30 9:00
8.  6. søndag e. trin. 9:00 10:30

15.  7. søndag e. trin.   10:30 9:00

22.  8. søndag e. trin. 10:30 --

 Kirkefrokost i Degnegård efter gudstjenesten

29. 9. søndag e. trin. -- 10:30

 Ved Jesper Stange

AUGUST
Kollekt: Missionen blandt hjemløse

5.  Friluftsgudstjeneste 10:30 --

 For hele familien med kirkefrokost og leg.

12.  11. søndag e. trin. 9:00 10:30

19.  12. søndag e. trin -- 9:00

 Ved Carsten Møller-Christensen

26. 13. søndag e. trin. 9:00 --

 Ved Jørgen Bratkov

SEPTEMBER
Kollekt: Indre Mission i Tejn

2.  14. søndag e. trin 10:30 9:00
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