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DET HELT UFATTELIGE
Påskemorgen er den glædelige historie om det helt ufattelige - om det, der ikke kan ske:
Død er blevet til liv. Kristus er opstået fra de døde!
Vi forstår det simpelthen ikke - og så alligevel. Når vi tænker os om, kender vi det jo
godt fra den verden, vi lever i, for vi ser det jo ske rundt om os: De vinternøgne grene,
som jeg klippede af mit kirsebærtræ og tog med ind i varmen for nogle uger siden, de står
nu i blomst. Og de små, døde frø, som jeg her ved forårstid lægger i jorden, de bliver til
sommer til gulerødder og farvestrålende salat.
Når vi tænker os om, kender vi faktisk utallige eksempler på, at det døde bliver levende
mellem hænderne på os og omkring os.
Og alligevel står der, at kvinderne blev ude af sig selv påskemorgen, da de kom til graven
og fandt den tom.
For at opstandelsens virkelighed også kunne gælde de døde, faldt dem simpelthen ikke
ind. At en grav kunne tømmes for død og fyldes med liv lå uden for enhver drøm, som de
måtte have haft. Døde opstår ikke. Det havde erfaringen lært dem. Så langt rækker opstandelsens virkelighed simpelthen ikke. Dér måtte fantasien standse.
Men det, som ingen kunne drømme om kunne ske, det skete alligevel. ”Han er opstået”,
sagde englen til kvinderne.
”Han er opstået”. Det er påskemorgens glædelige budskab til os.
Og siden den første påskemorgen har tørre grene, der springer ud, været mere end bare
forårstegn.
Siden dengang har påskeliljeløg, der lægges i jorden og opstår som gule trompeter, været
mere end bare blomster.
Siden dengang har æg, der klækkes, været mere end bare kyllinger.
Siden dengang har al denne hverdagsopstandelse været tegn på og løfte til os om, at sådan som Jesus opstod, sådan skal det også ske for os. At det døde bliver levende. At noget opstår. Glædelig påske!

Kirkevej 17, Nylars, 3720 Åkirkeby,
tlf. 56 97 20 13, og præsten træffes
bedst telefonisk tirsdag til fredag mellem 12 og 13.

KONFIRMATION

Bededag d. 20. maj

Andreas Præstegaard Folkmann
Alexander Boye Menzel
Frederik Borgstrøm
Jesper Blem Kofoed
Josephine Lykke Aagaard Nielsen
Katrine Boryana Nielsen
HJERTELIGT TIL LYKKE!

NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE
For godt et år siden blev vore to sogne
lagt sammen til ét pastorat med foreløbigt 2 præster. Det er nu ændret, da
Flemming Anker, sognepræsten i Vestermarie, er gået på pension med udgangen af januar måned i år, og stiftet
har meddelt, at sognene fremover skal
betjenes af kun én præst, sognepræsten i
Nylars, Ruth van Gilse.
Men ikke nok med det – sognepræst
Ruth van Gilse har opsagt sin stilling
med udgangen af september måned, så
inden alt for længe skal de to menighedsråd ud at finde en ny præst og ikke
mindst finde ud af, hvor præsten skal bo.
I Vestermarie? I Nylars? Det er menighedsrådene, som selv skal afgøre det.
Adressen for begge sognes kirkekontor
er foreløbig:

De to menighedsråd har i februar haft et
fællesmøde, hvor der blev talt om de
mange forandringer i sognestrukturen,
og om hvad det indebærer, og om mulighederne for et udvidet samarbejde i
fremtiden.

KALENDER

d. 14. april kl. 10: Andagt på Nylars
Plejehjem
d. 6. maj kl. 10: Andagt på Nylars Plejehjem
d. 24. maj kl. 10: Andagt på Nylars
Plejehjem

MINI-MOK i fritidskælderen
påVestermarie skole hver torsdag kl.
16-17.30 for børn i 0.-2. kl.
MOK-klub samme sted hver torsdag
kl. 18.30-20 for børn i 3.-6. kl.

Vestermarie gruppe
holder møde under gymnastiksalen på
Vestermarie skole hver torsdag kl.
16.45-18.15.

FERIE
Sognepræst Ruth van Gilse holder ferie
fra d. 4. og til og med d. 11. april. Der
henvises til Aaker sogn, sognepræst Erik
Jørgensen.

PÅSKEN DAG FOR DAG
Påsken er kristendommens vigtigste og ældste fest. Den fortæller i løbet af en uge
den dramatiske historie om Jesus´ korsfæstelse, død og opstandelse.
Man kan også sige, at påsken er som et teaterstykke i flere akter. Hvis man vil have det
fulde udbytte, bør man derfor deltage i gudstjenesten samtlige dage i påskeugen; men det
er også en god hjælp bare at vide, hvad det er, der sker, den enkelte dag:
Palmesøndag
Palmesøndag er søndagen inden påske.
Det var dagen, hvor Jesus red ind i Jerusalem på et æsel og blev modtaget som
en konge af masserne med jubelråb og
viftende palmeblade

Skærtorsdag
Skærtorsdag var dagen før Jesus korsfæstelse og dagen, hvor han tog afsked
med sine disciple ved den sidste nadver.
Det var også her Jesus vaskede disciplenes fødder. Det er måske heraf dagen
har sit navn ”skærtorsdag”, som betyder
”rene torsdag”.

ikke tændes, og at præsten ikke bærer
messetøj.
Påskedag
Påskedag er kirkens største festdag,
hvor man fejrer, at Jesus opstod fra
graven. Centralt i fejringen står læsningen af Påskeevangeliet.
Påskeevangeliet (Markusevangeliet kap.
16) beretter, hvordan tre af de kvinder,
der fulgte Jesus, kom ud til graven tidligt om morgen, men fandt den tom. En
engel fortalte, at Jesus var opstået fra de
døde, og var gået i forvejen for kvinderne tilbage til byen, hvor de ville se ham
igen.
2. påskedag
2. påskedag fortsætter fejringen af Jesus’ opstandelse, men her sættes særligt
fokus på, at han som den opstandne igen
mødte sin disciple, og fulgte dem i livet.

Langfredag

Påskeæg
Langfredag markerer dagen, hvor Jesus
blev korsfæstet, og døde på korset.
Det er derfor en sorgens dag i kirken,
hvilket f.eks. vises ved, at alterlysene

I gamle dage var det et sikkert forårstegn, når hønsene begyndte at lægge æg
igen. Æg er forårsmad, som også symboliserer opstandelsen. Derfor pynter vi
med æg og kyllinger til påske.

GUDSTJENESTELISTE
APRIL
d. 3.: (Midfaste)
d. 10.: (Mariæ Bebudelsesdag)
d. 17.: (Palmesøndag)
d. 21.: (Skærtorsdag)
d. 22.: (Langfredag)
d. 24.: (Påskedag)
d. 25.: (2. påskedag)

Vestermarie
10.30
9.00 (EJ)
10.30
10.30
14.00
9.00
10.30

MAJ
d. 1.: (1.s.e.p.)
10.30
d. 8.: (2.s.e.p.)
9.00
d. 15.: (3.s.e.p.)
10.30
d. 20.: (Bededag)
10.30
d. 22.: (4.s.e.p.)
9.00
d. 29.: (5.s.e.p.)
10.30
EJ: Sognepræst Erik Jørgensen
Alle øvrige gudstjenester er ved sognepræst Ruth van Gilse

Nylars
9.00
10.30 (EJ)
9.00
19.30
10.30
10.30
Ingen
9.00
10.30
9.00
Ingen
10.30
9.00

ADRESSER

Kirkebogsførende sognepræst
Ruth van Gilse, Kirkevej 17,
Nylars, 3720 Åkirkeby.
Tlf. 56 97 20 13.
E-mail: rhg@km.dk
Graver Vestermarie
Carsten Munk, Kirkevej 24k,
Vestermarie, 3700 Rønne
Tlf: 56 99 94 10
E-mail:
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. 56999044 eller 60263093
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

