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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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Som tørstige hjort monne skrige
alt efter det rindende væld,
så monne og efter dig hige,
o Herre, min tørstige sjæl;
thi du er den levende kilde,
og drikke så gerne jeg ville
for aldrig at tørste igen. 
                                   N.F.S. GRUNDTVIG 1811

Tørst. Længsel efter vand. Det har nok været 
en ret udbredt følelse i den sommer, som nu 
er gået. Mere end sidste år i hvert fald. Varme 
og tørke satte sit præg og til sidst føltes det helt 
køligt, hvis bare temperaturen kom under 20 
grader.

På mange måder en pragtfuld sommer, hvis 
man er til sol og varme – og ikke er direkte af-
hængig af jordens vækst og afgrøder. Alligevel 
har det nok været mærkbart for os alle, at tørke 
og varme ikke kun er for sjov. Vandhuller og 
bække tørrede ud. Vegetationen visnede tidligt 
og mange træer var prydet i efterårsfarver lang 
tid før noget efterår var i sigte, fordi dele af na-
turen udsendte sit stille skrig efter vand. 

Nu skal det nok komme. Hvis ikke før, så 
siden. Vandet vil fl yde i bækkene, så havør-
reden igen til vinter kan trække op fra havet 
og gyde. Dammene fyldes på ny og vil igen til 
foråret kunne huse frøer og salamandre. Sådan 
går året.



Tørst. Længsel efter vand. Det skal nok gå. 
Sådan er naturen. Men hvad med os? Kan vi  
nøjes med, at det for en tid nok vil gå bedre på 
et tidspunkt?

Jesus taler om mere end det. Han taler om  
levende vand, som gør, at man aldrig tørster 
igen. Fordi vi kender til en ubestemt længsel, 
der sammenlignes med naturens tørst efter 
vand. Længsel efter kærlighed, nærvær, retfær-
dighed. Jesus siger, at det er længslen efter Gud. 
Og troen på Jesus som Guds Søn er svaret på 
den længsel og det er en kilde, der vælder med 
vand til evigt liv. Det er mere end nok. Det er 
et overskud af vand. 

Og vi kan vande en udtørret græsplæne; vi 
kan drikke et glas koldt vand for at køle os ned 
en varm sommerdag og sætte en skål ud til 
pindsvin og fugle, for at hjælpe dem lidt.

Tro er også mere end en individuel velsignelse,  
den er mest af alt et fællesskab med Gud og  
andre mennesker, fordi livets vands levende 
kilde er et overskud, der må deles, for ingen bør 
holde et levende kildevæld for sig selv.

Må Gud velsigne vort land og jord med liv og 
frugtbarhed, og sit folk og kirke med sin Ånd 
og tro, så tørsten slukkes imellem mennesker.

Barsel
I en periode fra november 2018 til januar 
2019 er jeg på barsel. Det er i skrivende stund 
ikke fastlagt, hvordan præsteembedet i Olsker 
bliver varetaget under mit fravær.

Jeg kan dog allerede nu sige, at der naturlig-
vis vil blive holdt gudstjenester i sognet i pe-
rioden (dog muligvis lidt færre end normalt) 
og at eventuelle kirkelige handlinger også vil 
blive varetaget. 

Med venlig hilsen
Sognepræst og far til tre, Kristoffer Nielsen

Ka l e n d e r
Menighedsrådet 
Menighedsrådet holder møde i Degnegaarden i  
Olsker torsdag den 27. september klokken 19:00. 

Musikgudstjeneste, Olsker 19:00
Denne aften holder vi noget, der næsten ikke kan 
undgå at blive en forholdsvis afslappet gudstjene-
ste, hvor vi tager den nye kirkesangbog i brug. En 
aftengudstjeneste, som vil bære præg af, at vi gerne 
skulle have lært et par nye sange, før vi går hjem 
– og så har man da haft den nye bog i hænderne 
før den forhåbentlig jævnligt vil dukke op ved de 
almindelige gudstjenester fremover.

Der vil være kaffe efter gudstjenesten og alle er 
naturligvis velkomne!

Høstgudstjeneste, 30. september i Tejn
Selv efter en sommer med tørke og en deraf ud-
fordret høst, så holder vi alligevel vores årlige høst-
gudstjeneste som den årligt tilbagevendende anled-
ning til at sige: tak. 

Sige Gud tak for det, man dog fik – for udbytte 
og for alle gode gaver, som man har fået. 

Høstgudstjenestens vedvarende relevans er at 
minde os alle om taknemlighed. Taknemlighed 
over de velsignelser, som tilværelsen rummer også 
i udfordrende tider. 

Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i Medbor-
gerhuset i Tejn og alle er velkomne både til gudstje-
neste og frokost!

Alle helgens dag, 4. november i Tejn
Alle helgens dag mindes man dem, der ikke er hos 
os længere. Det markeres og højtideligholdes ved, 
at navnene på dem, der er gået bort i sognet i løbet 
af året bliver læst op ved denne gudstjeneste.

Vi holder gudstjenesten om aftenen, så man bed-
re kan se de lys, som vi tænder både i kirken og på 
kirkegården, fordi det i sorgens mørke er det godt 
at blive mindet om lyset hos Gud og de lys, der 
endnu skinner hos os. Således at det ikke kun er 
sorg, men også taknemlighed og håb, der får lov til 
at præge en stemningsfuld aften, hvor man mindes.

Efter gudstjenesten er der kaffe i våbenhuset. Alle 
er velkomne!



  

Ka l e n d e r
Jagtgudstjeneste 
onsdag 7. november klokken 17:00
Om noget er dette en sæsonbetonet hverdagsguds-
tjeneste som kredser om et af årstidens emner: jagt. 

Jagt er således udgangspunktet både ved gudstje-
nesten i kirken og ved den efterfølgende aftensmad 
i Degnegaard, som egentlig er en rigtig jagtfrokost 
– med en lille én til.

En hyggelig og munter dag, ligesom en god jagt-
dag skal være, alt imens det hele også rummer den 
særlige alvor, højtidelighed og fællesskab som det 
også indebærer at være menneske i naturen på jag-
tens præmisser.

Alle er velkomne til en lidt anderledes og hygge-
lig gudstjeneste – også dem, der ikke har fået taget 
jagttegnet (endnu).

Sangaftner i Tejn Kirke
Der er sangaften følgende onsdage klokken 18:30:

26. september, 10. og 24. oktober, 7. og 21. no-
vember.

Bibelkreds for kvinder  
Bibelkredsen arbejder i den kommende tid med 
emnet: Johannes Evangeliet, kapitel 1-6.

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

Datoerne i efteråret er: 
20/9, 4/10, 25/10, 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

Biskop Jacob fra Indien  
kommer i Tejn Medborgerhus lørdag den 15. 
september klokken 15:00

Hermed en invitation til en spændende efter-
middag om hvordan det er at være kirke i en helt 
anden del af verden. Steffen Olsen skriver: 

Kom og hør hvordan Biskop Jacob og hans 
organisation, GTSSS, i dag driver 30 børnehjem 
med omkring 6.000 børn, etablering af 1.100 
brønde, hvordan Biskop Jacob blev en kristen og 

om GTSSS´s kirker, som i dag bliver besøgt af 
over 85.000 hver søndag. 

Resten af beretningen om hvordan Jacob ved 
Guds indgriben blev en kristen og meget mere, 
kan du høre om i Tejn Medborgerhus lørdag den 
15. september kl. 15.00. 

I Danmark findes en støtteforening til GTSSS 
som hedder »Agape Indien«. Du kan læse mere 
om Agape Indien og GTSSS i disse 2 link: 

www.agapeindien.dk 
www.facebook.com/AgapeIndienDanmark



  

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

SEPTEMBER OLS TEJN
Kollekt: Indre Mission i Tejn

9.  15. søndag e. trin. 9:00  10:30

16.  16. søndag e. trin. 10:30 --

 ved Jesper Stange

23.  Musikgudstjeneste 19:00 --

 Kirkesangbogen tages i brug. Kirkekaffe.

30.  Høstgudstjeneste -- 10:30

 Kirkefrokost i Medborgerhuset.

OKTOBER
Kollekt: Indre Mission i Tejn

7.  19. søndag e. trin. 10:30 9:00

14.  20. søndag e. trin. 9:00 10:30

21.  21. søndag e. trin. 10:30 9:00

28.  22. søndag e. trin. 9:00 10:30

NOVEMBER
Kollekt: Frelsens Hærs Julehjælp på Bornholm

5.  Alle helgens dag -- 19:00

 Navnene på dem, der er gået bort i løbet af året, bliver læst op.

7.  Jagtgudstjeneste 17:00 --

 Aftensmad i Degnegaard.
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