KIRKEBLAD

Vestermarie
- Nylars

Nr. 1. februar – marts 2011

VELKOMMEN TIL NYT KIRKEBLAD
Siden december 2008 er vi fra Biskoppen over Københavns Stift blevet ”advaret/forberedt” på, at Vestermarie og Nylars skulle sammenlægges til eet pastorat.
Efter forskellige indsigelser fra vore sognes side blev det dog bestemt og er nu en realitet,
at fra den 1. februar skal præsten i Nylars, Ruth van Gilse, være fælles præst i begge kirkesogne.
Hvor meget samarbejde der så i øvrigt fremover skal være mellem vore to kirker kan
fastlægges hen ad vejen. Vi har dog i begge menighedsråd fundet det naturligt, at de to
individuelle kirkeblade sammenlægges til blot et fælles kirkeblad.
Kirkebladet redigeres af pastor Ruth van Gilse og vil udkomme seks gange årligt, febr.marts, april-maj o.s.v.
Det nye fælles logo er udarbejdet af Lone Reppien Thomsen fra Spageregård. Det er enkelt og stilrent og symboliserer begge kirker.
Bladets indhold vil blive kombineret af de to tidligere kirkeblade med de relevante informationer.
Med moderne trykketeknik kan bladet nu udkomme i farver til samme pris som tidligere
sort-hvid.
Ligesom der allerede samarbejdes med skole, idræt og foreninger er det vores håb i begge
menighedsråd, at det nye kirkeblad og ændringerne i kirkestrukturen må blive accepteret
og til glæde for alle.
Kaj Hansen
Menighedsrådsformand i Nylars

Sultens onde cirkel kan brydes
Søndag d. 13. marts 2011 sender Vestermarie og Nylars kirker og Folkekirkens Nødhjælp
igen indsamlere på gaden for at fortsætte kampen mod sulten i verden ved den årlige
sogneindsamling.
FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder
mennesker siden 1990. Og FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO skønner, at
antallet af sultende er faldet med 98 millioner mennesker i år.
Folkekirkens Nødhjælp synes, det er verdens bedste nyheder. Den store indsats, der
allerede er gjort for verden fattigste, har bragt udviklingen på det rette spor.
Men der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på grund af underernæring, og i år sulter
925 millioner mennesker, så der er stadig meget at gøre.

Når landets sogne søndag den 13. marts ved årets Sogneindsamling sender indsamlere på
gaden er det for at fortsætte kampen mod sulten i verden og hjælpe folk til at klare sig
selv.
”Sogneindsamlingen er en festlig mulighed for alle generationer til at arbejde sammen
om et fælles mål; at samle så mange penge ind til verdens fattige som muligt,” siger indsamlingsleder Svend Aage Kristoffersen.
Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv? Så
meld dig som indsamler den 13. marts hos Svend Aage Kristoffersen på tlf. 5192
9414 eller e-mail: sakr@privat.dk.
Ved Sogneindsamling 2010 fik de 11 indsamlere i Vestermarie og Nylars 9.993 kroner i
bøsserne, og jeg håber, at vi kommer et godt stykke over 10.000 kroner til marts i dette
år. På landsplan samlede ca. 23.000 indsamlere 16 mio. kroner ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde.

AFSKED MED FLEMMING ANKER
Den 31. januar går vores sognepræst, Flemming Anker, på
pension.
Vestermarie sogn kan se tilbage på en god tid, hvor Flemming Anker var et friskt pust i præsterækken.
Desværre mistede Flemming alt for tidligt sin kone, Vita, og
i de seneste år har Flemming selv været ramt af megen
sygdom. I det seneste lille års tid har Flemming været
sygemeldt i embedet.
Vestermarie sogn er ikke længere et selvstændigt sogn men
et 2-sogns pastorat sammen med Nylars, og Flemming har
besluttet, at nu er tiden inde til at afslutte sin gerning i
Vestermarie.
Vi vil fra menighedsrådets side sige dig tak for samarbejdet gennem alle disse år, og ønske dig held og lykke og Guds velsignelse over dit otium
Menighedsrådet i Vestermarie

AFSKED
Det er nu den tid, hvor jeg må tage afsked med de menigheder, jeg – på forskellig måde –
har betjent den sidste gode snes år, Vestermarie og Nylars. – Nylars kom rigtigt med det
sidste år, hvor det tidligere kun var lejlighedsvise vikariater dér, medens jeg blev indsat
som fast præst i Vestermarie d. 13. december 1987.
Det er længe siden, hvilket der kan være flere årsager til – dette, at jeg blev så længe.
I Vestermarie blev jeg modtaget meget uénstydende. Men jeg vil sige tak til dém, der
fulgte op om kirken til det sidste. Det skal ikke nægtes, at der har været store forskelle
mellem menighedens og min opfattelse af kristendommen. Det sker ikke altid, at modsætninger føjer sig sammen til noget frugtbart. Men også tak til alle dém, jeg mødte på
gade og vej, og som jeg nu vil savne at kunne hilse på.
Ligesom jeg takker Nylars menighed for venlig modtagelse.
Tak skal der også lyde til betjeningerne ved de 2 kirker. I Nylars har den næsten været
konstant gennem de mange år, medens der har været lidt udskiftning i Vestermarie. Jeg
synes, vi har arbejdet godt sammen.
Og så har der været konfirmandhold, som jeg har glædet mig til at skulle have og undervise den ene gang om ugen, og fra hvilke timer jeg gik glad i sind. Selv om det – til at
begynde med – syntes dem uoverkommeligt at komme til gudstjeneste et bestemt antal
gange, nåede de som regel det fastansatte mål; nogle kom endda langt derover.
Også sognepræst Ruth van Gilse skal jeg sige tak for godt samarbejde gennem tiden og
takke hende for de mange gange, hun har måttet vikariere under mine sygehusophold,
hvilke jeg skal beklage over for hele menigheden.
Under Ruths kommende ledelse ønsker jeg Vestermarie og Nylars al Guds velsignelse i
fremtiden.
Flemming Anker.

GUDSTJENESTER
FEBRUAR
d. 6.: (5.s.e.h.3 k.)
d. 13.: (s.s.e.h.3 k.)
d. 20.: (Septuagesima)
d. 27.: (Seksagesima)

Vestermarie

Nylars
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MARTS
d. 6.: (Fastelavn)
d. 13.: (1.s.i f.)
d. 20.: (2.s.i f.)
d. 27.: (3.s.i f.)

HRN – Vikarpræst Henriette Ry Nielsen
RvG – Sognepræst Ruth van Gilse
ADRESSER

MØDEKALENDER

Vikarpræst
Henriette Ry Nielsen,
tlf. 56 97 20 13 eller 22 98 45 51
E-mail: hern@km.dk
Kirkebogsførende sognepræst
Ruth van Gilse, Kirkevej 17,
Nylars, 3720 Åkirkeby.
Tlf. 56 97 20 13.
E-mail: rhg@km.dk

Tirsdag d. 17. februar kl. 19.30 i
Nylars Samlingshus: Foredrag med
Lilian Hjorth-Westh om den franske
sanglærke Edith Piaf.

Graver Vestermarie
Carsten Munk, Kirkevej 24k,
Vestermarie, 3720 Åkirkeby
Tlf: 56 99 94 10
E-mail:
vesterrie.kirkegaard@mail.dk
Graver Nylars
Svend Grenaa, Kirkevej 10k,
Nylars, 3720 Åkirkeby.
Tlf. 56 97 28 13
eller mobiltlf. 40 42 59 14.

Tirsdag d. 22. marts kl. 19.30 i Nylars
Samlingshus. Blomstersange - Café aften med sang og musik ved Bente
Pedersen og Carsten Lund.

KIRKEBIL
Kirkebilen kører til alle gudstjenester. Benyttelse er gratis. Kirkebilen
bestilles hos Dantaxi, tlf. 70 25 25 25
og helst dagen i forvejen.

Torsdag d. 24. februar kl. 19 Nylars
menighedsråd holder møde kl. 19 hos Kaj
Hansen, Kildesgårdsvejen 2.
Tirsdag d. 1. marts kl. 19 menighedsrådsmøde i Vestermarie.

MINI-MOK hver torsdag kl. 15-16.30 i
fritidskælderen på Vestermarie skole.
MOKklub hver torsdag kl. 18.30-20
Det danske Spejderkorps Vestermarie gruppe holder møde under
gymnastiksalen på Vestermarie skole
hver torsdag kl. 16.45-18.15.

Kirkernes hjemmeside :
www.nylarskirke.dk
www.vestermarie.folkekirken.dk
Udgivet af Vestermarie og Nylars sogne.
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