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Jomfruen og barnet 

 

 
Og det er nat i Bethlehem 
 

Han den Ubeskyttede sover 

I stalden har  

hans almægtige hænder grebet 

om krybbens strå 

og føler for første gang 

noget af jorden mod sin hud 
 

Velsignet være du Maria 

den ubeskyttedes mor 

Velsignet være du som våger 

over ham 

Velsignet være din hånd som rører 

ved den almægtiges pande 

Velsignet være din mund 

som kysser den Ubeskyttedes 

øjne 

 

Og det er nat over jorden 

Den værgeløse sover 

Men også de som forfølger ham 

også torturbødler og drabs-

mænd 

har deres søvn i jordens nat 

Også de er værgeløse 

 

Også de deler i søvnen 

jordens ældgamle drømme om 

freden og paradiset 
 

* 
 

Den almægtiges hænder 

griber om krybbens strå 

holder alle menneskers liv 

i et spædbarns faste greb 

Bærer os  

mod fuldbyrdelsen 
 

Her er alle tings begyndelse 

her er alle tiders ende 

her blomstrer paradiset 

her slår livets træ rod 

her bryder livets kilde frem 

her strømmer livets elv 

Han som troner i himlen 

har gjort jorden til sin bolig 
 

Maria smiler 

Og jordens nat går endelig 

mod morgen 

 
Eyvind Skeie 
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Præsten skriver 

Der er ikke det sædvanlige krybbebillede på forsiden, for vi tør ikke stole 

på, at PostNord klarer at få bladet ud inden jul. I stedet har vi sat et billede 

af de vise mænd, der kommer for at tilbede Kristus. I Østkirken fejrer man 

ikke Jesu fødsel den 25.december men Epifani 6.januar, hvor han åbenba-

rer sig for alle mennesker, som kongerne symboliserer. De er ikke jøder. 

De kommer ovre østfra, hvor hedningerne bor. 

Det er vigtigt i historien, at Jesus er der for alle; men det er også vigtigt, at 

De Vise Mænd kommer med forestillingen om, at de skal tilbede den ny-

fødte konge. De er stjernetydere og har set den store stjerne, der fortæl-

ler, at en ny stor konge skal fødes og de følger stjernen for at finde ham. 

Pointen er, at der skal stilles spørgsmålstegn ved magt. De vise mænd sø-

ger selvfølgelig først i kong Herodes’ borg i Jerusalem, for hvor ellers skal 

de finde en nyfødt konge. Her er alle tegnene på kongelig magt: tykke 

borgmure til beskyttelse, soldater med våben, kostbare klæder, tjenere og 

rådgivere, der omgiver kongen. Læseren/tilhøreren ved også, at Herodes 

er kendt for at være en mand, der ikke viger tilbage for at bruge sin magt, 

og som af angst for at miste sin magt ved en sammensværgelse mod sig 

slår både sin kone og tre sønner ihjel. Ved De Vise Mænds budskab frygter 

han igen for sin magt og planlægger med deres hjælp at slå den nye kon-

kurrent ihjel. 

Den nyfødte konge, som de finder i stalden i Bethlehem er absolut ikke 

omgivet af nogen tegn på magt. Der er hverken tykke mure eller soldater 

til at beskytte ham eller tjenere og rådgivere. Han er ikke selv i stand til at 

udøve nogen magt over for andre, men helt overgivet til sine forældres be-

skyttelse. Fortællingen skal vise os, at Gud kommer helt tæt på os og deler 

vor magtesløshed og udsætter sig for alt, hvad mennesker kan blive udsat 

for hele vejen igennem lidelse og død frem til opstandelsen. 

Sognepræsten 
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Hvordan kommer vi videre som kirke? 

Hvad tænker du? 

Vil du være med til at tale om det? 

Paven vil gerne høre din mening. 

Paven har besluttet, at alle katolikker, der vil, skal være med til at forbe-

rede bispesynoden i Rom til næste år. Han kalder det Den Synodale Pro-

ces. Sammen skal vi lytte til Helligånden gennem at bede sammen og at 

lytte til hinanden. Alle er indbudt til samtalen – både dem, der er flittige til 

at komme i kirken og alle de andre. Det er måske vigtigst at høre alle de 

andre. Spørgsmålet er: Hvordan kommer vi videre som kirke – hvad skal la-

ves om – hvad skal gøres nyt - ??? 

Paven har skrevet en bøn, som skal ledsage processen. Vi kan roligt be-

gynde at bede den hver for sig og navnlig, når vi mødes for at lytte til hin-

anden. 

 

Vi står foran dig, Helligånd, 
mens vi samles i dit navn, 
med dig alene til at vejlede os. 
Føl dig hjemme i vore hjerter. 
Lær os vejen, vi skal gå 
og hvordan vi skal følge den. 
 
Vi er svage og syndige; 
lad os ikke fremme splid. 
Lad ikke uvidenhed føre os 
ad den forkerte vej 
eller ensidighed påvirke vore 
handlinger.  

Lad os i dig finde vor enhed, 
så vi sammen kan rejse  
mod det evige liv 
og ikke må afvige fra sandhedens 
og retsindighedens vej. 
 
 
Alt dette beder vi dig om, 
du, som virker alle steder 
og til alle tider, 
i fællesskab med Faderen og Søn-
nen,  
nu og i al evighed. Amen. 

høring – søndag 20.2. efter messen 
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Formanden har ordet 

Kære alle. Hvor er det godt at kunne gå i kirke igen på normal vis. Og dog. 

Corona’en er ikke overstået endnu. I skrivende stund er den faktisk kraftigt 

stigende. Så der er god grund til at passe på hinanden. 

Vi har under hele forløbet været heldige og fået doneret håndsprit. Og det 

fortsætter lige så længe vi vil bruge det. Så brug det endelig i rigelige 

mængder og hold stadig lidt afstand til hinanden. 

Vi vil gerne gøre lidt mere ud af menighedsbladet med lidt flere artikler. 

Fra og med næste vil en katolik udenfor Bornholm fortælle lidt sig selv og 

sine relationer til og oplevelser på Bornholm. Caritas får også sit faste side 

så vi kan følge med i hvad der foregår i organisationen. Forslag til artikler i 

bladet modtages gerne. Vi har fået 2 virksomheder til at købe en annonce 

for at støtte økonomien i Bladet.  

Her i kirken har vi en stor udfordring med vedligeholdelse og rengøring. Vi 

mangler nogle flere hænder. Så hvis du har lidt overskud af tid og kræfter, 

må du meget gerne give besked. Selv lidt vil være en stor hjælp. 

Nu da julen nærmer sig, vil jeg og Francisca gerne ønske alle en glædelig 

jul og et godt nytår. 

Hans Pedersen 

Menighedsrådsformand 
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Nyt fra Caritas 

 

En gang om året afholder Kristelig Dagblad en konkurrence, en såkaldt ini-

tiativpris. Læserne har kunnet indstille en række kirkelige tiltag.  Sidelø-

bende har avisen så beskrevet mange af tiltagene. 

Så nominerer avisens journalister 20 af de indsendte initiativer til afstem-

ning.  Slutteligt kan læserne stemme om hvilke 3 der skulle vinde. Et af 

disse 3 blev i år et initiativ som Caritas har startet, efter en idé af den ka-

tolske læge Chi Le, der kom til Danmark fra Vietnam som barn. 

Hun opsøgte selv Caritas med en idé til et nyt tiltag: Kunne man åbne hen-

des sundhedsklinik, beliggende på Vesterbro i København, for mennesker 

der ikke har adgang til det offentlige sundhedssystem, i aftentimerne. 

”Fordi min familie selv har fået hjælp her i Danmark, vil jeg gerne give no-

get tilbage”. Udtaler Chi Le til avisen. Og som sagt så gjort, så i september 

åbnede klinikken med foreløbig én aftenåbning om ugen. 

Dette initiativ har avisens læsere nu belønnet med en pris på 20.000 kr., 

som Caritas generalsekretær Maria Krabbe Hammersby modtog midt i no-

vember. 

 

Hans-Jørn Karlsen 

Caritasrepræsentant 
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Adventsretræte  

Lørdag 18.12. 

Lørdag 18.december tilbydes en retræteformiddag med bibelmeditation, 

bodsandagt, mulighed for skriftemål og messe. 

10.00 Bibelmeditation 

11.00 Bodsandagt med mulighed for skriftemål 

12.00 Messe 

Efter messen bliver der serveret en adventssuppe 

Man behøver ikke at være med til det hele, men kan vælge den eller de 

dele, man vil. 

7  

Besøg af Sankt Nikolaus 

Søndag 19.12.efter messen. 

 

Efter messen 4.søndag i advent får vi besøg af Sankt Nikolaus, som har ga-

ver med til børnene. Der er også mulighed for at hygge sig med at klippe 

og klistre pynt til dekorationer og juletræer. 
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Menighedssøndag  

Johannes Åbenbaring  

pastor Christian Noval 

Søndag 30.januar efter messen kl.10.00 

 

 

 

 

 

”Johannes Åbenbaring er en spændende 

men også svært tilgængelig bibelsk bog 

med sit for os fremmede symbolsprog. 

Åbenbaringernes Bog bruge ofte i litur-

gien, når der tales om de sidste tider. Er 

hvad vi oplever i disse år et tegn på 

dette? Christian Noval, som har studeret 

den sidste bog i Bibelen, vil holde et op-

læg om Johannes Åbenbaring efter mes-

sen.” 
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Familiemesse og fastelavn med tøndeslagning 
Søndag 27.2. 

 

 

 

Gavmilde givere 

Inden for det sidste år har menigheden været heldig at få givet mange penge. 

I sidste menighedsblad fortalte vi, at vi havde fået 40.000 til vedligeholdelse af præ-

stegård og menighedslokaler fra Hviids Fond, som har hjulpet os til at får repareret 

tagrender på præstegården. Vi har også godt brug for pengene, for for øjeblikket 

drypper det ned i præstens kontor, når det regner, så der skal sikkert investeres 

mere i vedligehold på præstegården 

I mellemtiden har vi fået to store beløb fra en anonym velgører, der dels har givet 

60.000 kr. til den fugning af højre side af kirken, som vi fik foretaget i år samt 25.000 

kr., så vi kunne skifte vores gamle Opel Astra fra 2000 ud med en nyere brugt bil. Vo-

res nye anonyme velgører har tidligere i sit liv kommet i Rosenkranskirken, når hun 

var på ferie på Bornholm og tænker med stor glæde tilbage på den tid. 

Desuden har vi arvet 26.000 kr. fra Grethe Malé. RIP 
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Annoncer:

 

 

 

 Vang 81 – 3790 Hasle – Tlf: 56 96 92 01- www.leport.dk – 

info@leport.dk 
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Kalender 

 

Hver søndag messe kl.10.00 

 

18.12. 10.00  Adventsretræte 

19.12. Efter messen Nikolaus og julehygge 

24.12. 14.00  Juleaftensmesse 

25.12. 10.00  Juledagsmesse 

26.12. 10.00  Sankt Stephan 

31.12. 15.00  Taksigelsesmesse 

01.01. 11.00  Jomfru Maria, Guds Moder 

02.01. 10.00  Herrens Åbenbarelse 

30.01. Efter messen Menighedssøndag: Johannes Åbenbaring 

O6.02. 10.00  Kyndelmisse 

20.02. Efter messen Menighedssøndag: Den Synodale Proces 

27.02. Efter messen Fastelavn 

 

 

Nytårsaften i præstegården 

Menigheden inviteres til at fejre nytårsaften i præstegården. Man kan 

blive efter taksigelsesmessen kl.15.00. Man kan også bare komme før 

kl.18.00, hvor vi sammen skal se dronningens nytårstale. Tilmelding på li-

sten i kirken eller til ne@katolsk.dk 

 

mailto:ne@katolsk.dk
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Rosenkranskirken (35) 
Gregersgade 12 
3720 Aakirkeby 

http://rosenkranskirken.dk/ 

 2-3 trin op til kirkerummet 

Messe 

Søndag kl. 10.00 

 

Sognepræst 

Niels Engelbrecht 
Stenosgade 4B 
1616 Kbh.V 
30 54 21 18 
ne@katolsk.dk 
 

Menighedsrådsformand 

Hans Peter Pedersen 
Kongstubbevejen 6, 
3700 Rønne 
Tlf.: 23 20 52 42 
E-Mail: hptotalservice@gmail.com 
 
Kontaktperson 
 

John Krüger 
Kuleborgvej 25 
3720 Aakirkeby 
Tlf.: 20 47 04 34 
E-Mail: sogn@rosenkranskirken.dk 
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