
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Frembring noget godt med 

dine hænder! 
Den første søndag i oktober er i år 19. 

søndag efter trinitatis. Til gudstjenesten 

vil prædikenen fokusere på 

evangelielæsningen – men her retter jeg 

opmærksomheden mod epistlen, som er 

fra Paulus’ brev til efeserne – og særligt 

dette vers er helt centralt: ”Lad ikke 

solen gå ned over jeres vrede, og giv 

ikke plads for Djævelen. Den, der 

stjæler, må ikke mere stjæle, men skal 

tværtimod slide i det og selv frembringe 

noget godt med sine hænder, så han har 

noget at give af til den, der har behov 

for det.” 

Det er som regel til nytår vi ser 

reflekterende på vores hverdag, og lover 

os selv at næste år skal blive meget 

bedre og ganske anderledes, men lad os 

nu tyvstarte og gøre det allerede her i 

oktober. Paulus kommer først med en 

formaning, som mange forsøger at leve 

efter: ”Lad ikke solen gå ned over jeres 

vrede.” Tal ud med den, du skændes 

med, så vreden ikke ulmer i kroppen og 

bliver til bitterhed og frustration.  

Det gælder måske særligt i parforholdet, 

men også overfor resten af familien, for 

vennekredsen og på arbejdspladsen.  

Sidste del af verset, der handler om at 

give til den, som intet har, passer godt i 

disse høsttider hvor årets afgrøder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fordeles (mere eller mindre rimeligt) til 

dem, der ikke selv har dyrket jorden. 

Jeg tror nu Paulus tænkte på andet og 

mere end de fysiske ting, vi kan 

frembringe og dele med hinanden, 

selvom de naturligvis ikke kan forsmås. 

Det er galt nok, at der i vores verden er 

mennesker, som dør af sult, men verset 

handler om meget mere end fordeling af 

mad og materielle goder. ”Den, der 

stjæler” er ikke kun den, der stjæler 

andres penge, tv eller møbler men ligeså 

meget den, der stjæler andres lykke, 

energi eller overskud. Det menneske, 

der altid suger glæden og livsenergien 

ud af sine omgivelser, uden at give 

noget igen. Vi kender alle sammen 

typen, og af og til er vi også selv sådan 

overfor vores omgivelser, hvad end vi er 

det bevidst eller ubevidst. Men den, der 

suger glæde og energi ud af andre, skal 

selv ud og sprede lykke, overskud og 

glæde i stedet.  

Så lad det være disse efterårsmåneders 

opfordring: Gå ud i din dagligdag og 

spred glæde.  

Frembring lykke, overskud, smil og 

næstekærlighed med dine hænder, så du 

har noget at give af til den, der har 

behov for det. Hvad der en gang er sået, 

kommer som bekendt tifold tilbage. 

På gensyn derude!  

Lisbeth Bolin 



Tak! 

 Hvor er det skønt at skulle i gang igen 

efter næsten 10 måneders pause! Jeg har 

længe glædet mig til igen at hilse på 

store og små i kirken, i konfirmandstuen 

og ude i byen. Jeg og min mand er 

meget glade og taknemmelige for alle de 

hilsener, gaver og lykønskninger vi har 

fået, både ved fødsel og barnedåb af lille 

Rose. Vi ville gerne have takket alle 

personligt, men det har simpelthen ikke 

været os muligt, derfor denne lille 

hilsen. Ingen nævnt, ingen glemt. Jeg 

håber på at kunne gengælde lidt af den 

kærlige opmærksomhed i årene der 

kommer.  

Lisbeth og Mike Bolin 
*********************************** 

Konfirmandundervisning. 
Konfirmander: De nye konfirmander 

starter i år op  

den 4. oktober kl. 12.30 i 

konfirmandstuen i Vestermarie.  

Har man ikke meldt sit barn til 

konfirmationsundervisning, skal barnet 

blot møde op denne dag. 

Konfirmanderne fra henholdsvis Nylars 

og Vestermarie undervises på et samlet 

hold. Der er forældremøde hvor 

undervisningen gennemgås og 

eventuelle spørgsmål besvares søndag 

den 13. oktober kl. 10.30 hvor der først 

vil være gudstjeneste i Vestermarie 

kirke og dernæst mødes vi i 

konfirmandstuen til en lille snak.  
*****************************   

  

Alle Helgen gudstjenesten  
afholdes i år i Vestermarie kirke, da 

Nylars kirke er midlertidigt lukket. 

Under gudstjenesten vil vi mindes dem, 

der er gået bort det seneste år. Alle, der 

er døde og/eller bisat fra Vestermarie og 

Nylars kirker vil blive nævnt. Ønsker 

man at andre afdøde nævnes, kan man 

kontakte sognepræsten. Der vil under 

gudstjenesten være et øjeblik med 

stilhed og mulighed for at tænde et lys 

for dem, vi savner. Vel mødt. 

 

Sigurd Barret kommer til 
Vestermarie! 
Fredag den 11. oktober kl. 16.00!  
Sigurd Barrett kommer og fortæller 
bibelhistorier for børn og voksne! 
Lokale børn optræder sammen med 
Sigurd. 
Billetpris 100 kr. for voksne og  
80 kr. for børn. 
Billetreservation: 
kofoed_aavang@mail.tele.dk eller 
tlf. 40 98 72 69 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fra Nylars: 
Torsdag den 31. oktober 

 kommer Axel Lasthein Madsen fra 

Bornholms Højskole kl. 19.30 på 

Samlingshuset. Her vil han fortælle om 

højskolesangbogen, og vi vil synge lidt 

derfra. Alle er velkomne. 

 

I uge 43, 44, 45 og 46 

er Nylars Kirke lukket for kirkelige 

handlinger. Vi skal kalke kirken 

indvendig. Følg med i dagspressen når 

den endelige åbning bliver. 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for 

den 15. december, da kommer Nylars 

koret til Nylars Kirke. 

------------------------------------------  

Vestermarie kirke afholder 

høstgudstjeneste den 6. oktober  

kl. 10.30 (NB! Bemærk det ændrede 

tidspunkt) hvor vi samtidig byder 

Lisbeth Bolin velkommen tilbage. 
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1. søndag i advent, den 1. 

december, er der sædvanen tro 

gudstjeneste i Nylars Kirke kl. 14.00. 

Bagefter går vi til det af 

Borgerforeningen opstillede juletræ, 

ved Samlingshuset. Her synger vi en 

enkelt sang og tænder træet. Så er 

der gløgg, kaffe/te, æbleskiver m.m. 

indenfor på Samlingshuset. Her vil vi 

synge lidt og ellers hygge os 

sammen, så længe man har lyst. Alle 

er velkomne. 
*****************************  

 

 
 
Henriette og Svend siger tak for denne gang! 

 

 

Gud og pasta i Vestermarie 

Torsdag den 5/9 afholdt Henriette Ry 

Nielsen børnegudstjeneste med god 

tilslutning. Se flere billeder på 

Vestermarie kirkes hjemmeside! 

 
 

 

 
KFUM og KFUK 

i Fritidskælderen  

på Vestermarie skole. 

MiniMOK hver torsdag 

kl. 16.00-17.30. 

Teen-Klubben hver torsdag 
kl. 19.00 - 21.00 

i Østergade 59, Rønne.  

Uge 42 ferie, 

fredag 8. november børnedisko. 

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. 

 

Torsdag d. 31. oktober - kl. 19.00 
inviteres til en 

"Spil Dansk" koncert i 

Vestermarie Kirke 

Deltagere: 

Carsten Lund,  

Jørgen Aaby Svendsen  

Poul Lykke Nielsen med Spirekoret 

fra Sct. Nicolai Kirke 

samt elever fra musikskolen. 

Vel mødt til en "dansk" aften! 

 

Foredrag 
TIRSDAG D. 29. OKTOBER 
KL: 19.00 
I kantinen på Vestermarie Skole 
De Bornholmske 
Jernbaner 
igennem tiderne 
fortalt af Sten Møller 
Entre: 30 kr. 
Inkl. kaffe og kage 
Arrangører: 
Vestermarie Lokalhistoriske Arkiv, 
Borgerforening og Menighedsråd 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkebogsførende sognepræst  
Lisbeth Ravn Bolin,  

Vestermarievej 41, 3700 Rønne.  

Tlf. 56 99 90 03 - lisbo@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. 

 

Kirkernes hjemmeside: 

www.nylarskirke.dk 

www.vestermariekirke.dk 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestermarie menighedsråd 

Formand Arne V. Hansen, 

Gyldengårdsvejen 5, Vestermarie, 3700 

Rønne. Telefon: 56 99 93 69. 

 Mobil: 61 75 24 93 

arne.v@hansen.mail.dk  

 

Nylars menighedsråd: 

Formand Ellen Andersen,  

tlf. 23 98 68 44.  

nylars@gmail.com 

 
KIRKEBIL 

Kirkebilen kører til alle gudstjenester. 

Benyttelse er gratis. 

Kirkebilen bestilles hos Dantaxi, 

tlf. 70 25 25 25 og helst dagen i forvejen. 

 

Udgivet af Vestermarie og Nylars sogne. 

Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten 

 

GUDSTJENESTELISTE 
        Vestermarie     Nylars   
OKTOBER  

 6. oktober:  ♥   10.30 Lisbeth Bolin           9.00 Lisbeth Bolin     
               Høstgudstjeneste         
13. oktober:   10.30 Lisbeth Bolin           9.00 Lisbeth Bolin         
20. oktober:  ♥   9.00 Lisbeth Bolin                     10.30 Lisbeth Bolin     
27. oktober       10.30 Lisbeth Bolin                     Lukket                
  
NOVEMBER  

  3. november:   10.30 Lisbeth Bolin      Lukket  
              Alle Helgen             
 10. november:  10.30 Birgit Friis     Lukket  
 17. november:  10.30 Lisbeth Bolin                   Lukket  
24. november: ♥ 9.00 Lisbeth Bolin     10.30 Lisbeth Bolin 
 
DECEMBER 

  1. december:   10.30 Lisbeth Bolin     14.00 Lisbeth Bolin 
                         1. søndag i advent  
♥ Kirkekaffe  
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