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OP, AL DEN TING, SOM GUD HAR GJORT... 

 

Her i sommer hørte jeg en dag i radioen, at 
geologer er begyndt at tale om en ny 
tidsalder, menneskets nye tid, eller med et 
fint ord antropocæn.  Baggrunden er, at 
menneskenes påvirkning af Jorden fra og 
med den Industrielle Revolution er iøjne-
faldende.  
For første gang i jordens lange historie er 
der én art, der har evnen til at påvirke de 
økologiske systemer og atmosfæren, og 
som samtidig er bevidst omkring det. I 
kraft af, at vi har indset, hvordan man kan 
benytte olie, kul og gas som energikilde 
samt udnytte en større del af de levende 
ressourcer på jorden, har mennesket fået 
kræfter, der svarer til de kræfter, der driver 
jordens indre geologi. Vi bygger veje, 

omdirigerer floder og ændrer atmosfærens 
sammensætning.  
Efterhånden står det mere og mere klart, at 
fremtiden er et produkt af vores egen 
ageren og vores egne valg. - Det er os, der 
er de "voksne" i verden, som en forsker 
siger, og vi må altså agere på en ansvarlig 
måde. Det er vores valg af energiforbrug 
og forbrug af geologiske ressourcer mv. i 
dag, som er altafgørende for vores velfærd 
som mennesker allerede om 50-100 år. 
- Så vi taler ikke om en meget fjern frem-
tid men faktisk om den umiddelbare frem-
tid. 

 

Det er allerede flere år siden, at man i 
kirkens verden begyndte at råbe vagt i 
gevær. 
Det var overhovedet, patriarken, for 
den græsk-ortodokse kirke, Demitrios I, 
som i 1989 opfordrede til ”en tid til beskyt-
telse af det naturlige miljø og forbøn og 



ydmyghed overfor altings skaber – både 
med taknemmelighed for skabningens 

rige gaver og med forbøn for dets beskyt-
telse og frelse”. 

Efter patriarkens opfattelse kunne kirken 
ikke være upåvirket af menneskets van-
røgt af skabningen og undladelse af at 
forbinde skabningen med skaberen.  
Kirken skulle derimod følge Kristus, som 
helede, hvad mennesker havde ødelagt. 

Siden 1989 har skabelsestiden fået mere 
og mere opmærksomhed i kirkerne og i 
det økumeniske samarbejde i Europa. I 
dag er det en af succeshistorierne, hvor 
kirken er ”kirke til tiden”. 
I 2009 lød opfordringen fra EEA3 (den 
store økumeniske samling, afholdt i Ru-
mænien):”Vi anbefaler at perioden fra 1. 
september til 4. oktober dediceres til 

bønner for beskyttelse af skabningen og 
fremme af bæredygtige livsstile, der ven-

der vores bidrag til klimaforandringer-

ne”. 

Som Guds skabning er Jorden rig og 
uerstattelig. At huske det og takke Gud 
for det giver mening og sammenhæng 
også til vores eget liv.  
Desuden minder miljø og klima os om, at 
vores forhold til naturen er blevet ensi-
digt forbrugsorienteret. Vi har brug for at 
genopdage skabningens under og takke 
skaberen for både dagligt brød og natu-
rens herlighed. Vi er ikke verdens Herre, 
men skabninger, der skal bruge skabnin-
gen i respekt for skaberen. 
Der er ikke tradition for egentlige skabel-
sesgudstjenester hverken i Vestermarie 
eller Nylars kirke, men der er i begge 
kirker tradition for høstgudstjeneste i 
september måned, og det er vel i bund og 
grund det samme. Selv om vi ikke alle 
høster i bogstavelig forstand, er vi alle 
afhængige af det, der høstes. ”Ham tak-
ker alle vi med sang for alt, hvad han har 

givet, for hvad han vokse lod i vang, for 
ordet og for livet.”   

Der er høstgudstjeneste i Vestermarie 
kirke d. 18. september og i Nylars kirke 
d. 25. september. 
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Bøn til skabelsestiden 
Himmelske Far, du skabte himlen og 
havet, 
stjernerne og månens trøstende lys om 
natten, solens varme og glød. 
Du gav os lys og liv. 
Du gav os jordens skønhed. 
Du gav os din kærlighed. 
Far, vi takker dig for din uendelige kær-
lighed. 
Vi takker dig for alt det underfulde i dit 
skaberværk. 
Herre, du skænkede os indsigtens gave, 
så vi kan forstå meningen med dit ska-
berværkog vores ansvar for at drage om-
sorg for det. 
Du gav os øjne, så vi kan se skønheden i 
denne verden. 
Du gav os medfølelsens gave, så vi kan 
forstå andre mennesker og deres behov. 
Herre, tilgiv os, at vi ikke tager os af dit 
skaberværk. 
Tilgiv os, at vi søger at gøre os til herrer 
over dit værk. 
Tilgiv os, at vi i vort indre er blinde og 
døve over for vor næstes behov. 
Kærlige Far, du kendte os fra før vi blev 
født. Vi har vendt os fra den kundskab og 
visdom, du gav os. 
Hør vores anger! Giv os mod og udhol-
denhed til at ændre vore veje! 
Herre, vis os din vej 
og gør os villige til at gå den. 

Tekst: Jacqueline Ryle, Grøn Kirke



MOK- GRUPPERNE 

Der synges 

Hver torsdag er der liv i Fritidskælderen 
under Vestermarie skoles gymnastiksal. 
Her er børn i alle aldre fra 0 – 6 kl. bl.a. 
i KFUM og KFUKs børneklubber.  
Fra kl. 15 er det for 0.-2. klasse og kl. 
18.30 er det fra 3.-6 klasse. Begge klub-
ber har mange forskellige aktiviteter på 
programmet – vi leger og laver diverse 
hobbyaktiviteter, hvor vi både får brugt 
fantasien og fingerfærdigheder Det er alt 
fra lysestøbning – t-shirts – til drage-
bygning. En enkelt spilleaften og en tur 
til svømmehallen sniger sig også ind i 
programmet, og så er der naturligvis 
både bibelhistorie og saft og kage. Vi 
lægger stor vægt på at det skal være en 
klub, hvor der er plads til alle. 
KFUM og KFUK på Bornholm er en 
forening under KFUM og KFUK i 
Danmark, som er en børne- og ungdoms 
bevægelse, der har til formål at forkynde 
evangeliet om Jesus Kristus ud fra en 
folkekirkelig synsvinkel. 
Ønsker du at vide mere om os så send en 
mail til:  mokklubben@bornholm-kfum-
kfuk.dk eller ring ril Kathe Marker, tlf. 
5697 4006 eller Poul Kofoed tlf. 5699 
0005 

KALENDER 

 MINI-MOK og MOK-
klubben. Vi starter igen efter sommer-
ferien d. 25. august. 
Søndag d. 18. september er der høst-
gudstjeneste i Vestermarie kirke kl. 
10.30 ved provst Gotfred Larsen. 
Søndag d. 25. september kl. 10.30 er 
der høstgudstjeneste i Nylars kirke ved 
pastor Matilde Nordahl Svendsen. 
Ved begge høstgudstjeneste vil der blive 
indsamlet et såkaldt høstoffer. Det er en 
mulighed for os til at dele vores over-
skud med dem, som har mindre end vi 
selv har. Det kan være mennesker inden 
for landets grænser, eller det kan være et 
sted i verden, hvor sult og hungersnød 
hører til dagligdagen. 
 

 
Der leges 

FRA MENIGHEDSRÅDENE  
Stillingen som sognepræst i Vesterma-
rie-Nylars pastorat er i skrivende stund 
endnu ikke opslået ledig, så det vil tage 
nogen tid, før den nye sognepræst er på 
plads. 
Angående vinterens konfirmandunder-
visning vil der komme besked senere. 
Alt papirarbejde i sognene varetages 
midlertidigt af Provstikontoret, Søborg-
stræde 11, 3700 Rønne. 



  

GUDSTJENESTELISTE 

AUGUST Vestermarie Nylars 
d.   7.: (7.s.e.t.) 10.30 GL 10.30 PHM 
d. 14.: (8.s.e.t.)  09.00 JK 10.30 MNS  
d. 21.: (9.s.e.t.)      10.30 PHM 09.00 GL 
d. 13.: (10.s.e.t.)                     09.00 JK                    10.30 MNS  
 
SEPTEMBER 
d.   4.: (11.s.e.t.)     10.30 PHM 09.00 PHM 
d. 11.: (12.s.e.t.)        09.00 FHK 10.30 GL 
d. 18.: (13.s.e.t.)             10.30 (Høst) GL 09.00 GL 
d. 25.: (14.s.e.t.)      09.00 FHK 10.30 (Høst) MNS 
Vikarierende sognepræster: 
GL: Gotfred Larsen. MNS: Matilde Nordahl Svendsen 
PHM: Peter Hauge Madsen; FHK: Frederikke Kjeldsen; JK: Jens Kaltoft  

ADRESSER 
Vikarierende kirkebogsførende sog-
nepræst  
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 30182323. 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 for-    
vejen. 

 
Fra Valdemarsdag d. 15. juni, i Nylars kirke 

Kirkernes hjemmeside:     
www.nylarskirke.dk 
www.vestermarie.folkekirken.dk 

Udgivet af Vestermarie og Nylars sogne.   
Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten 
  

 


