Englene sang den…
I koret i Nylars Kirke er der ophængt en
engel. Den er lille og beskeden og gør
ikke meget væsen af sig. Den er næppe
omtalt i nogen kunstbog. Er end ikke
nævnt i Nationalmuseets store værk om
de bornholmske kirker. Hvornår og af
hvem den er ophængt fortaber sig vist i
det uvisse. Men den har hængt der så
længe, at den hører til. Og snart skal den
hænge der og minde os om, hvad der er
englens opgave.
En engel er en Guds budbringer, og
evangelisten Lukas fortæller i de vers, vi
kalder for juleevangeliet, at det var en
Herrens engel, som for hyrderne på
marken tolkede og forkyndte, at barnet,
der var født inde i stalden, var Guds søn
og verdens Frelser. Derfor er det
naturligt, at engle optræder hyppigt i
vore julesalmer, for salmerne er jo ofte
en gendigtning og tolkning af julens
budskab.

Det kimer nu
I næsten alle kirker begynder
julegudstjenesten med, at Grundtvig i
salmebogens nr. 94, Det kimer nu til
julefest, opfordrer os til i tankerne at
”komme med til Davids by,
hvor engle sjunger under sky”.
For det er her, i Davids by, Betlehem,
det begynder.
Derfor er det vel også næsten utænkeligt
med en juleaften, hvor man ikke synger
hans børnekære Et barn er født i Betlehem,
hvor det hedder:
”Han lagdes i et krybberum,
Guds engle sang med fryd derom”.
I kirke eller i hjemmet vil nok de fleste
med Ingemann i nr. 121: Dejlig er jorden
synge om tonen fra Himlen, at
”Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden,
menneske fryd dig
os er en evig frelser født”.
Og lige så sandsynligt:
”Glade jul, dejlige jul
engle daler ned i skjul!
Eller
”Julen har bragt velsignet bud
nu glædes gamle og unge;
hvad englene sang i verden ud
nu alle små børn skal sjunge”

For Ingemann har ret i, at det var
englenes budskab, at der er født en
frelser for hele verden, der er årsag til
vor glæde og til, at vi synger
julesalmerne.

mange mennesker hvert år må opleve
blande sig med julens glæde.
For julen er hjerternes fest. Også de
knuste hjerters fest.
Gotfred Larsen

Lad julesorgen slukkes
Ved gudstjenesten juledag vil i mange
kirker Grundtvigs salme, nr. 99:
Velkommen igen Guds engle små, være på
nummertavlen, for det var julemorgen i
1824, nogle mener i 1825, at Grundtvig
ved fromessen i Vor Frelsers Kirke
sluttede prædikenen med at sige, at
”han i denne nat havde fået en ny sang,
som han nu ville meddele”.
I salmen byder han Guds engle
velkommen til julefesten. Skønt salmen
er skrevet i hovedstaden, er vi i salmens
univers ikke i byen, men på landet, for
det er sin barndoms vinterlandskab, han
ser for sig, når englene kommer på
kirkesti.
Med linjen ”vi puslinge har i hver en
vrå”, tænker han nok især på sine to
små drenge, Johan og Svend, men
samtidig også på alle børn. Og vi kan
tænke på vore børn og børnebørn.
Englene skal synge for dem og for alle
børn, så de drømmer om Betlehem og
om ”barnets hjem, som lå i
krybberummet”, v. 5.
For hvis de i drømme må se det, vil de
vågne mildt i morgengry og vide, at nu
skal de ikke mere tælle timer, for nu er
højtiden der, som de har glædet sig til.
På den tid var det ikke juleaften, men
julemorgen, der var det store øjeblik,
hvor juleklokkerne kimer og melder, at
nu er højtiden inde.
Han slutter i sidste vers med at bede
om, at også vi voksne, ligesom børnene,
må se den store glæde, mens vi lever, så
julesorgen må slukkes.
Med julesorgen tænker han nok både på
sin egen smerte, som han i disse år
oplevede i sammenstød med sine
foresatte, men også den sorg, som

Ni læsninger
Vi fortsætter en gammel tradition, at
gudstjenesten i Nylars Kirke 3. søndag i
advent, 11. december kl. 10.30 former
sig som 9 læsninger, hvor Nylars Koret
medvirker.

Indsamlinger i Nylars.
Ved høstgudstjenesten d. 25. september
indkom der kr. 1.675 til Kirkens
Korshær.
Allehelgens søndag indkom der kr. 640
til De Danske Sømands- og
Udlandskirker. TAK!
I juledagene er der indsamling til
Børnesagens Fællesråd
Nytårsdag: Det Danske Bibelselskab
Den 15. januar: Mellemkirkeligt
Arbejde
Den 22. januar: Kirkens Korshær
Indsamlinger i Vestermarie.
Ved årets høstgudstjeneste den 18.
september blev der samlet 1.250 kr. ind,
der blev fordelt med 400 kr. til Kofoeds
Skole, 400 kr. til Kirkens Korshær og 450
kr. til Missionen blandt Hjemløse.

Kursus i grandækning på kirkegårdens
gravsteder.
Der er tradition for, at der i løbet at
november måned foretages
grandækning af mange gravsteder. Det
er lidt af en kunst for vore gravere at
udføre dette arbejde, således at
gravstedet fremtræder smukt og
velplejet inden jul, og inden vinteren
sætter ind.
Torsdag den 27. oktober blev der på
Nylars Kirkegård afholdt kursus for
graverne ved hele øens kirker for at
dygtiggøre sig til dette arbejde.

KFUM og KFUK
i Fritidskælderen på Vestermarie Skole:

KH

Fællesarrangementer:
26. nov. Salg af juledekorationer ved
Vestermarie Brugs
Julefest for hele familien søndag d. 4.
dec. kl. 14 på Vestermarie skole

MiniMOK hver torsdag
kl. 15.00 – 16.30
for børn i 0. - 2. kl.
MoK-klubben hver torsdag
kl. 18.30 – 20.00
for børn i 3. - 6. kl.
1. december – klubberne holder
juleafslutning
Juleferie – indtil d. 5. januar 2012

Kirkelig kalender.
Torsdag d. 1. dec. kl. 11.00
gudstjeneste på plejehjemmet
Søndag d. 11. dec. kl. 10.30 synges Julen
ind i Nylars kirke med ”de 9
læsninger”. NylarsKoret medvirker og
efter gudstjenesten er der kaffe i
våbenhuset.
Fredag d. 16. dec. kl. 09.30 Vestermarie
Børnehave gudstjeneste i Vestermarie
kirke.
Fredag d. 16. dec. kl. 10.30 Nylars
Børnehave og dagplejemødre/børn
gudstjeneste i Nylars Kirke.
Tirsdag d. 20. dec. kl. 08.30 Vestermarie
skole juleafslutning/gudstjeneste i
Nylars Kirke
Nylars Kirke, Nytårsdag gudstjeneste
kl. 16.00 hvorefter menighedsrådet
byder på en lille forfriskning i
våbenhuset, således at alle kan ønske
hinanden Godt Nytår.

GUDSTJENESTELISTE
December
Vestermarie Kirke
Nylars Kirke
4. december 10.30: Erik Jørgensen
9.00: Gotfred Larsen
2. søndag i advent
11. december
9.00: Lars Jensen
10.30: Birgit Friis
3. søndag i advent
18. december 10.30: Gotfred Larsen
9.00: Gotfred Larsen
4. søndag i advent
24. december 14.00: Gotfred Larsen
15.15: Gotfred Larsen
Juleaften
25. december 9.00: Gotfred Larsen
10.30: Gotfred Larsen
Juledag
26. december 10.30: Peter Hauge Madsen
9.00: Peter Hauge Madsen
2. juledag
Januar 2012
1. januar
14.00: Lars Jensen
16.00: Jens Borg Spliid
8. januar
10.30: Gotfred Larsen
9.00: Jens Kaltoft
15. januar
9.00: Katrine Blinkenberg
9.00: Per Munch
22. januar
9.00: Matilde N. Svendsen
10.30: Birgit Friis
29. januar
10.30. Peter Hauge Madsen
9.00: Gotfred Larsen

Vikarierende kirkebogsførende
sognepræst
Provst Gotfred Larsen,
Søborgstræde 11, 3700 Rønne.
Tlf. 56 95 31 95. GLA@km.dk
Graver Vestermarie
Carsten Munk, Kirkevej 24k,
Vestermarie, 3700 Rønne
Tlf: 56 99 94 10
vestermarie.kirkegaard@mail.dk
Graver Nylars
Svend Grenaa, Kirkevej 10k,
Nylars, 3720 Åkirkeby.
Tlf. 56 97 28 13
Eller mobiltlf. 40 42 59 14.

Vestermarie menighedsråd
Formand Kjeld Larsen Tlf. 56 99 90 44
eller 30 18 23 23. kjeld.larsen@brk.dk
Nylars menighedsråd:
Formand Kaj Hansen
Tlf. 56 97 22 50
kildesgaard@post.tele.dk
KIRKEBIL
Kirkebilen kører til alle gudstjenester.
Benyttelse er gratis.
Kirkebilen bestilles hos Dantaxi,
tlf. 70 25 25 25 og helst dagen i forvejen.
Kirkernes hjemmeside:
www.nylarskirke.dk
www.vestermarie.folkekirken.dk
Udgivet af Vestermarie og Nylars sogne.
Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten

