Op, al den ting, som Gud har gjort,
hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
og kan hans magt bevise.
2
Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vælde,
de mægted ej det mindste blad
at sætte på en nælde.
3
Det mindste græs jeg undrer på
i skove og i dale,
hvor skulle jeg den visdom få
om det kun ret at tale?
4
Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
at alle skove vrimle,
de mange fuglesving, der sker
op under Herrens himle?
5
Hvad skal jeg sige, når jeg går
blandt blomsterne i enge,
når fuglesangen sammenslår
som tusind harpestrenge?
6
Hvad skal jeg sige, når mit sind
i havets dybe grunde
kun dog så lidt kan kige ind
og ser så mange munde?
7
Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
hvor stjerneflokken blinker,
hvor mildt enhver imod mig ler
og op til himlen vinker?

8
Hvad skal jeg sige, når jeg op
til Gud i ånden farer
og ser den store kæmpetrop
af blide engleskarer?
9
Hvad skal jeg sige? mine ord
vil ikke meget sige:
o Gud! hvor er din visdom stor,
din godhed, kraft og rige!
10
Op, stemmer alle folk på jord
med frydetone sammen:
Halleluja, vor Gud er stor!
Og Himlen svare: Amen!
Hans Adolph Brorson 1734.

--------------------------------------------------Hans Adolph Brorson (1694 – 1763) er
placeret i Den Danske Salmebog (nr. 15) i
indholdsfortegnelsen – Troen på Gud Fader.
Salmen har sin undren over naturens
mangfoldighed fælles med sin samtid, men er
alligevel et opgør med oplysningstiden, (ca.
1690 til ca. 1780 en periode i europæisk
åndshistorie, der overordnet var præget af en
optimistisk tro på den menneskelige fornuft.
Den voksende tiltro til, at den menneskelige
visdom kan udgrunde skaberværket, og lure
Skaberen kunsten af). Det er en opfordring til
at lovprise Skaberens storhed. Den skabte
verdens viser hans magt, vers 1.
Derfor beder digteren om at måtte tale ”ret”,
hvilket vil sige at tale sandt om det. (Vers 3).
Betragtningen af naturen giver kun én virkelig
sandhed fra sig, nemlig vidnesbyrdet om

Skaberens store godhed og visdom, kraft og
rige. Salmen er samtidig et eksempel på
pieteismens fremragende pædagogik.
(Pietismen i Danmark i 1700-tallet). Det er de
jordnære natursansninger, der hører til
ethvert menneskes erfaring og bruges og
anvendes som et velovervejet afsæt mod
erkendelsen af den himmelske storhed. Det
er på en måde en lovsangssalme om den
gudsskabte verden i dens mest blomstrende
mangfoldighed. H.A. Brorson nævner ikke
Jesu navn i salmen, skønt han var overbevist
om, at det kun er gennem ham vi kan se
rigtigt ind i Guds kærlighed og kende Ham
som vor Fader. Her taler han ikke om Guds

ord, men om Guds spor, om end de kan være
nok så utydelige og utilstrækkelige, så gør de
dog et umiddelbart stort indtryk på hvert
tænkende menneske, og stemmer på sin
måde sindet religiøst. Digteren går her på
vandring i eng, skov, strand og under
nathimlen, hvor han undrer sig over alt det
myldrende liv, - blomster, fugle, fisk og
stjerner i talløse mængder, og mangfoldige
arter, som han iagttager af. Og i sin undren
bliver han målløs og skaberværket og føler, at
ordene ikke slår til.
Ingrid Gadager Jørgensen

Nytårsparole i Vestermarie
Som et helt nyt tiltag holdt Vestermarie nytårsparole søndag den 11. januar.
Der var først gudstjeneste i Vestermarie kirke med sognepræst Inger Gadager Jørgensen, hvor
spejdere fra Det Danske Spejderkorps bar fanen ind og Sanglærkerne sang præludium og
postludium.
Dernæst var der kaffe og hjemmebagt kage på Vestermarie skole for de over 80 fremmødte, og
flere spejdere fik tildelt mærker.
Nytårsparolen var et arrangement i samarbejde med menighedsrådet, Det Danske spejderkorps,
Borgerforeningen og KFUM og KFUK, og der var en dejlig stemning, hvor borgere og børn fra
lokalsamfundet kunne nyde en søndag eftermiddag i hinandens selskab.

Tillykke til Lisbeth Bolin!
Den 29. november 2014 nedkom sognepræst Lisbeth Bolin med en velskabt søn, der har fået navnet Toke.
Her ses mor og barn samt mor med både Toke og den stolte storesøster Rose.
Vi ønsker den lille familie hjerteligt tillykke og alt godt fremover!

Arrangementsoversigt
Torsdag den 26-2 kl. 19.00, vil Lars Christiansen komme på besøg i Nylars Samlingshus.
Her vil han synge og fortælle lidt for os.
Alle er velkomne, og menighedsrådet er vært ved et mindre traktement undervejs.
Skærtorsdag den 2. april, er der gudstjeneste i Nylars Kirke kl. 17.00.
Bagefter er der fællesspisning i Samlingshuset. Her vil der være lammesteg.
Prisen vil være 75.00 kr. pr person. Bagefter vil menighedsrådet invitere på kaffe.
Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig inden 27-3 til Jens Georg Hansen på tlf. 20219173.
Vi håber, rigtig mange vil bakke op om arrangementet, så vi kan få en hyggelig aften sammen - og
også synge lidt fra Højskolesangbogen.
Kirkebogsførende sognepræst – barselsorlov
fra 1. november.
Lisbeth Ravn Bolin
Vestermarievej 41, Vestermarie, 3700 Rønne

Kirkernes hjemmesider:
www.nylarskirke.dk
www.vestermariekirke.dk

Sognepræst Ingrid Gadager Jørgensen
(barselsvikar)
Telefon: 56 99 90 03

Nylars menighedsråd
Formand Ellen Andersen, tlf. 23 98 68 44 –
ellen.nylars@gmail.com

Graver Vestermarie
Carsten Munk, Kirkevej 24k,
Vestermarie, 3700 Rønne
Tlf: 56 99 94 10
vestermarie.kirkegaard@mail.dk

Vestermarie menighedsråd
Formand Arne V. Hansen, tlf. 56 99 93 69 / 61 75
24 93
Graver Nylars
Svend Grenaa, Kirkevej 10k,
Nylars, 3720 Åkirkeby
Tlf. 56 97 28 13 / 40 42 59 14

GUDSTJENESTELISTE

Dato

Vestermarie

Nylars

8. februar
15. februar

10.30 INGJ
9.00 INGJ
10.30 INGJ
9.00 INGJ

1. s. i fasten
2.s. i fasten

8. marts
15. marts
22. marts

9,00 INGJ
10.30 INGJ
Børnegudstjeneste
9.00 INGJ
10.30 INGJ
Kirkekaffe
9.00 INGJ
10.30 INGJ
9.00 INGJ

Søndagens
navn
Seksagesima
Fastelavns s.

10.30 INGJ
9.00 INGJ
10.30 INGJ

29. marts

9.00 INGJ

10.30 INGJ

3. s. i fasten
Midfastesøndag
Mariæ
Bebudelse
Palmesøndag

22. februar
1. marts

INGJ = Ingrid Gadager Jørgensen

Det Danske Spejderkorps
Vestermarie gruppe
holder møde under gymnastiksalen på
Vestermarie skole hver torsdag kl. 16.4518.15.
KIRKEBIL
Kirkebilen kører til alle gudstjenester.
Benyttelse er gratis.
Kirkebilen bestilles hos Dantaxi,
tlf. 70 25 25 25 og helst dagen i forvejen.

Sanglærkerne
I Vestermarie kirke øver vores kor
Sanglærkerne hver mandag kl. 17.
Ønsker man at deltage, kan man kontakte
korleder Else Kofoed på tlf. 56 99 00 05.
KFUM og KFUK
I Fritidskælderen på Vestermarie skole.
MOK hver tordag
Kl. 15.00 – 16.30
For børn i 0. – 4. kl.
Evt. spørgsmål: Else Kofoed,
tlf. 56 99 00 05. kofoed_aavang@mail.tele.dk

