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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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Det folk, der vandrer i mørket, 
skal se et stort lys

Overskriften her er taget fra en af teksterne, 
som læses juleaften i kirkerne rundt omkring, 
og det er en god sætning. Et godt håb, fordi 
det er så enkelt: »det folk, der vandrer i mør-
ket, skal se et stort lys«. Fordi det er noget, 
som alle vel kan forholde sig til? Alle kender vi 
vel til mørke, til frygten for mørket og alt det, 
som mørke symboliserer. Det er ikke dér, vi 
har lyst til eller ønsker at gå. Mørket er de ste-
der, hvor det er svært at orientere sig og man 
slår sig og falder let.

Og måske især hvis mørket er stort og kom-
pliceret, så bliver løftet om, at det folk, der 
vandrer i mørket, skal se et stort lys, et næsten 
for utroligt enkelt udsagn. Men det er altså 
også styrken ved det og er så uendelig sigende, 
fordi det er så indlysende godt og imødekom-
mende. 

Der er vel ikke meget, der er så indlysende 
godt at få øje på, som hvis man kan se lyset, 
når man er fanget i mørket. Det er så enkel 
en fortælling om, at hvis der tændes et stort 
lys, så er mørket der ganske enkelt ikke mere. 
Lyset og mørket kan ganske enkelt ikke fi ndes 
på samme sted.



Når lyset er solen, der står op, så natten for-
svinder og en ny dag bliver til. 

Og det store håbefulde lys er i juleaftens løf-
te fortællingen om Jesus, der bliver født. Hi-
storien om ham, der knapt når at komme til 
verden, før nogle hyrders nattevagt bliver op-
lyst af helligt lys og englesang – han var deres 
lys. Senere fortælles det, at Jesus kun få dage 
gammel skabte jubel i en gammel mands sind, 
fordi han dette barn netop så det lys, som Gud 
havde lovet fra gammel tid. Lyset var kommet 
til verden og år senere, som voksen, blev Jesus 
til lys og håb for så mange, og hurtigt efter for 
flere og flere.

For der er et stort lys at se for ethvert folk, 
ethvert menneske der vandrer i mørket. Et lys, 
hvis symbol er at finde i gæstfrihed og gav-
mildhed, som hører til julen, når mennesker 
ønsker at komme hinanden ved. Symbolet på 
mørket finder vi også overalt i de her måneder 
– måske især i novembers triste regn og kulde.

Symboler og billeder og fortællinger om 
det, der er så meget større, nemlig tilsagnet 
om evigt lys til sjæl og ånd, for julebudskabet 
strækker sig langt ud over en enkelt højtid; det 
begyndte som gamle løfter om noget godt, der 
var i vente; det opfyldtes, da Jesus blev født 
og julebudskabet når først sit mål, når men-
nesker, der er fanget i mørket, tror sig set af 
Gud, af selve lyset, det store lys, der er Guds 
Søn, som oplyser vores vintermørke i hjerte 
og ånd; når mennesker oplever, at alt dét er 
for dig og mig.

Gud lover os store ting – også i år og ikke 
kun til jul og må vi kunne hvile i det enkle 
budskab om, at det er sandt: det store lys, Je-
sus, lyser for os. 

Glædelig jul!

Menighedsrådet:
Menighedsrådet holder møde i Degnegaard i  
Olsker torsdag den 14. november klokken 19:00. 

Jagtgudstjeneste 
torsdag 7. november klokken 17:00
Velkommen til en hverdagsgudstjeneste som kred-
ser om en af efterårets og vinterens store emner for 
nogle: jagt. 

Det er i denne tid, at vi igen har mulighed for 
at efterstræbe vildtet, dyr og fugle, og derigennem 
få mageløse naturoplevelser og gense gode venner.

Jagtgudstjenesten er en højtidelig og hyggelig 
aften i kirken og ved den efterfølgende aftensmad 
i Degnegaard en, som kredser om store emner som 
natur, liv, død, fællesskab og mad. Forhåbentlig en 
både hyggelig og munter dag i godt selskab, lige-
som en god jagtdag helst skal være.

Alle er velkomne til en lidt anderledes hverdags-
gudstjeneste! 

Syng julen ind  
3. december klokken 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!



  

Ka l e n d e r

Luciagudstjeneste i Tejn
8. december klokken 10:30
Denne anden søndag skal julestemningen så småt 
findes frem i Tejn Kirke. Gudstjenesten indledes 
med luciaoptog og efterfølgende er man meget 
velkommen over på den anden side af vejen til 
en let frokost i Getsemane, som bliver genindviet 
denne dag efter en periode med renovering. 

Eftermiddagen dér vil blandt andet være med 
trylleri og Bibel for børn og slutter med kaffebord 
og en andagt.

Alle er meget velkomne til en festlig dag i Tejn!

Nytårsaften
klokken 15:00 i Tejn Kirke
Hvorfor ikke lade festlighederne på årets sidste dag 
begynde med årets sidste gudstjene i Tejn Kirke?

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

Nytårsdag 
klokken 10:30 i Olsker
Årets første gudstjeneste bliver en af de festlige, da 
der under gudstjenesten samtidig er en guldbru-
depar, der skal markere deres 50 års bryllupsdag.

Efter gudstjenesten og guldbryllupsfejringen er 
der kaffe og kage i våbenhuset.

– Alle er naturligvis velkomne denne særlige dag!

Sangaftner i Tejn Kirke
Der er sangaften den 13. og den 27. november 
klokken 18:30 i Tejn Kirke. I december henvises 
der til arrangementet i Olsker den 3. december  
og så er der sangaften igen i Tejn den 11. decem-
ber.

Indre Mission
Getsemane, Strædet 23 i Tejn
November:
Torsdag den 7., kl. 19:00 er der årsmøde i Indre 

Mission Bornholm på Smedegade 33, Åkir-
keby.

Torsdag den 21., kl. 19:00-21:30 Kredsen Bibel-
undervisning, Zahrtmannsvej 42, 3700 Rønne 
ved Anders Dalgaard

December
Lørdag den 7. fra kl 10:00-14:00 er der indvielse 

af Genbrug med lidt spiseligt og Messy Church 
v/Morten Munk Nørgaard

Søndag den 8., kl. 10.30 festgudstjeneste i Tejn 
kirke med Luciaoptog, let frokost og genind-
vielse af Getsemane. Trylleri og bibel for børn 
v/Morten Munk Nørgaard. Vi afslutter med 
kaffebord og andagt ved Palle Kure

Onsdag den 11., kl. 19:30 Kom ind i Bibelen. 
Johs. Evang. 5, 1-18 ved Kristoffer Nielsen

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

NOVEMBER OLS TEJN
Kollekt: Frelsens Hærs Julehjælp på Bornholm
7.  Jagtgudstjeneste.  17:00 ---
 Aftensmad i Degnegaard efterfølgende
10.  21. søndag e. trin.  ---  10:30
 Ved Carsten Møller-Christensen
17.  22. søndag e. trin. 10:30 9:00
24.  Sidste søndag i kirkeåret 9:00 10:30

DECEMBER
Kollekt: Blå Kors
1.  1. søndag i advent 10:30 9:00
 Ved Jesper Stange
3.  Syng julen ind.  19:00 ---
 Gløgg og æbleskiver i Degnegaard efterfølgende
8.  2. søndag i advent --- 10:30
 Luciagudstjeneste og indvielse af Getsemane
15.  3. søndag i advent 10:30 9:00
 Ved Jesper Stange
22.  4. søndag i advent 9:00 10:30
24.  Juleaften 14:30 16:00
25.  Juledag 10:30 ---
26.  2. juledag --- 10:30
29.  Julesøndag 10:30 9:00
31.  Nytårsaften.  --- 15:00
 Kage og godt nytår i våbenhuset
 
JANUAR
Kollekt: Det Danske Bibelselskab 
1.  Nytårsdag 10:30 ---
 Der indgår et guldbryllup. Kaffe og kage i våbenhuset
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