Sæt kurs efter stjernen
I Vestermarie Kirke hænger midt i det
rum, vi kalder for kirkens skib, et
modelskib. Det gør der i rigtig mange
kirker her på Bornholm og rundt i
landet. De hænger ikke kun i kirker i
havnebyer, men naturligt nok oftest der.
Når de også hænger i andre kirker,
skyldes det, at de ikke kun skal minde
om sejladsen på havet, men skal drage
tankerne hen på livet som en sejlads. For
sådan kan livet ofte opleves. Nogle
gange sejler man som i smult vande,
mens livet andre gange går som i søgang
og stærk storm. Vi kommer alle fra tid
til anden til at opleve begge dele.
Men altid gælder det om at finde og
holde kursen. Det skal kirkeskibene
minde os om.
I nogle havnebyer hænger der flere
skibe. I Nordby Kirke på Fanø hænger
der syv skibe. I Skagen Kirke hænger
der tre skibe ved siden af hinanden. Det
husker jeg fra en oplevelse for nogle år
siden.
Med til oplevelsen hører, at
alterudsmykningen i Skagen Kirke er et
billede af juleaften. Det er malet af
Joakim Skovgaard og skænket til kirken
i 1910. Det er i øvrigt ret sjældent, at en
alterudsmykning er et julebillede. Langt
oftere er det et billede med påskemotiv.

Men altså her et julebillede med alt,
hvad der hører sig til: Barnet i krybben,
Maria, Josef, dyrene osv. Og så
naturligvis øverst oppe: Stjernen, der
lyser over stalden og oplyser natten.
Tilbage til de tre skibe, som hænger ved
siden af hinanden.
Vi var der med kirkens kor, som øvede
til deres medvirken. Derfor havde jeg
god tid til at snakke med kirketjeneren,
som gjorde kirken klar til gudstjenesten.
Det så for mig ud som om, han vist lige
havde gjort skibene rene, måske
støvsuget dem. I al fald hang de ikke
ordentligt. Det var rodet: De hang ikke
parallelt. Det sagde jeg diskret til
kirketjeneren.
Men venligt svarede han: De skal ikke
sejle parallelt, de skal sigte mod
stjernen, for det er den, de har kurs efter.
Sådan har skibsførerne, også de mange
her fra Bornholm, altid navigeret efter
stjernerne, indtil de fik GPS eller anden
moderne elektronik.
Det blev for mig en prædiken før
gudstjenesten, og i øvrigt den eneste, jeg
huskede fra den dag.
For sådan er det vigtigt, at vi i vort liv
har kurs mod stjernen.
Og det er sandt, som vi synger med
Grundtvig i salmen: Dejlig er den
himmel blå, i øvrigt en salme, han skrev,
da han kun var 27 år gammel:

Denne stjerne lys og mild,
som kan aldrig lede vild,
er hans guddoms-ord, det klare,
som han os lod åbenbare
til at lyse for vor fod.

på steder, der er følsomme for den
mindste variation i vejret. Nogle sulter,
fordi andre krænker deres rettigheder
og bevidst fratager dem deres ejendom
eller muligheder for at klare sig selv.
Folkekirkens Nødhjælp bekæmper
årsagerne til sult med akut nødhjælp,
langsigtet udviklingshjælp og ved at
arbejde for menneskers ret til at leve i
værdighed og uden sult på både lokalt
og internationalt plan.

Gotfred Larsen.

Uden jord – ingen mad

Fra juleaften 2011:

I 2011 var 16-årige Samuel Ejoku fra
Uganda lige ved at miste en del af sin
jord. Som 15-årig blev Samuel, efter at
hans forældre og ældre brødre var døde,
forsørger for sine tre yngre søstre. De
fire børn lever af det, de kan dyrke på
familiens jord.
Men en dag gjorde et hold naboer krav
på en del af børnenes jord ved at true
dem på livet. ”Hvad skal I med al den
jord? I er bare nogen unger og kan ikke
passe den. Nu tager vi den – og hvis I
sladrer til nogen, forgifter vi jer eller
kaster en forbandelse på jer!”
Børnene var rædselsslagne for truslerne
om trolddom, men uden jorden kunne
de ikke dyrke mad nok til at overleve.
Derfor valgte Samuel at fortælle om
jordtyveriet til medarbejderne i
Ugandas Kirkes rettighedsorganisation,
TEDDO. Med støtte fra Folkekirkens
Nødhjælp har TEDDO siden 2008
undervist folk i området om deres
rettigheder i forhold til hinanden, i
forhold til lokale myndigheder og i
forhold til regeringen.
TEDDO tog initiativ til et møde med
klanrådet. Klanrådet har i århundreder
taget sig af stridigheder om jord og
træffer afgørelser på baggrund af
klanens og landsbyens fælles erindring.
I Samuels tilfælde indkaldte klanrådet
de involverede familier og naboerne for
i fællesskab at afgøre, hvor skellet
mellem jorderne reelt gik. Ingen var i

Stjernen ledte vise mænd
til vor Herre Kristus hen
Vi har og en ledestjerne,
og når vi den følger gerne,
kommer vi til Jesus Krist

Koret sang smukt i Vestermarie
kirke. Juleaften havde børn fra
børneklubben taget familie og
venner med og klarede både Pre- og
postludium.

Kampen mod sult fortsætter

Søndag d. 4. marts 2012 sender
Vestermarie-Nylars sogne igen frivillige
indsamlere på gaden for at bekæmpe sult ved
Folkekirkens Nødhjælps årlige
sogneindsamling.
Sult er det mest ekstreme udtryk for
fattigdom og et overgreb mod
menneskers grundlæggende ret til mad
og liv. Nogle mennesker sulter, fordi de
rammes af naturkatastrofer eller lever

tvivl om, hvor skellet gik – eller om, at
børnene skulle have deres jord tilbage. I
dag fungerer en agave-plante som
skelpæl – og Samuel har et dokument
med stempler, der bekræfter, at jorden
tilhører hans familie.

Agave-planten på den ene side og træet
på den anden viser, hvor langt Samuel
Ejokus jord går.
Foto: Rune Hansen

KFUM og KFUK
i Fritidskælderen på Vestermarie Skole:
Det arbejde vil vi og flere end 1300
andre sogne sammen med omkring
20.000 frivillige indsamlere støtte, når de
søndag d. 4. marts går på gaden for at
samle ind til Folkekirkens Nødhjælps
arbejde med at bekæmpe sult.
Meld dig allerede nu som indsamler til
søndag d. 4. marts hos Svend Aage
Kristoffersen, tlf. 51 92 94 14, e-mail:
sakr@privat.dk.
Ved Sogneindsamling 2011 samlede 12
frivillige i Vestermarie og Nylars 10.504
kroner ind. På landsplan samlede 20.000
indsamlere 15 mio. kroner ind til
kampen mod sult og katastrofer.
Uganda

16-årige Samuel Ejoku fra Uganda fik
sin jord tilbage med hjælp fra
Folkekirkens Nødhjælp. Nu ønsker han
indsamlerne ved Sogneindsamling 2012
held og lykke, så flere kan få hjælp.
Foto: Rune Hansen
Uganda

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.
Vinterferie i uge 8 - derfor ingen klub
23/2.
Evt. spørgsmål: Else Kofoed,
tlf. 56 99 00 05. E-mail:
kofoed_aavang@mail.tele.dk.
Det Danske Spejderkorps
Vestermarie gruppe
holder møde under gymnastiksalen på
Vestermarie skole hver torsdag kl.
16.45-18.15.
----------------------------------------------------Ved indsamlingerne i Nylars Kirke i
julen indkom kr. 1.081 til Børnesagens
Fællesråd, og kr. 157 til Bibelselskabet
nytårsdag. TAK!
I Nylars Kirke er der indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp i hele fasten.

Kalender
Mandag d. 27. febr. kl. 19.30 i Nylars
Samlingshus.
Tidl. sognepræst, nu domprovst Jens
Arendt fortæller om sin tid på
Bornholm, og især som præst i Nylars.
Torsdag d. 29. marts kl. 19.30 Cafè
aften i Nylars Samlingshus.
Gunver Juul Hansen spiller og fortæller
om de sange og salmer, vi så synger.

GUDSTJENESTELISTE
Januar
29. januar

Vestermarie Kirke
10.30: Peter Hauge Madsen

Februar
5. februar
12. februar
19. februar
26. februar

9.00: Peter Hauge Madsen 10.30: Erik Jørgensen
10.30: Peter Hauge Madsen
9.00: Katrine Blinkenberg
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Matilde Nordahl Svendsen
10.30: Gotfred Larsen
9.00: Peter Hauge Madsen

Marts
4. marts
11. marts
18. marts
25. marts

9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Katrine Blinkenberg
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Peter Hauge Madsen

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.

Nylars Kirke
9.00: Gotfred Larsen

10.30: Erik Jørgensen
9.00: Barselsvikar
10.30: Gotfred Larsen
9.00: Katrine Blinkenberg

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

