
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

722.  Nu blomstertiden kommer. 
 
1. Nu blomstertiden kommer 

med lyst og ynde stor, 

sig nærmer bliden sommer, 

da græs og urter gror; 

nu varmer sol i lide, 

og hvad der lå som dødt, 

med hver den dag, mon skride, 

står op som atter født. 

 

2. De fagre blomsterenge 

og agrene på rad, 

de grønne urtesenge 

og skovens friske blad, 

de skulle os påminde, 

hvor Gud er rig og from, 

der lader nåden rinde 

og række året om. 

 

3. Vi hører fugle sjunge 

med mange hånde lyd, 

skal ikke da vor tunge 

lovsynge Gud med fryd? 

Min sjæl, ophøj Guds ære 

med lov og glædessang! 

Han fryde vil og nære 

os på vort levneds gang. 

 

4. Du Herre Jesu Kriste, 

vor glædes sol og skin, 

bliv hos os til vort sidste, 

opvarm vort kolde sind! 

Giv kærlighed vort hjerte, 

forny vor sjæl og ånd, 

vend bort al sorg og smerte 

alt med din milde hånd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Du Sarons blomst, vor lykke, 

du lilje i Guds dal, 

min sjæl du nådig smykke 

med dyder uden tal! 

Som dug af Zion signe 

din nådes væld min ånd 

til roserne at ligne, 

der står på Libanon! 

 

6. Velsign du årets grøde 

og frugtbargør vort land, 

giv daglig du os føde, 

velsigne sø og strand; 

fra himlen dryppe fedme, 

bespis os med dit ord, 

og med din nådes sødme 

velsigne du vor jord! 

 

Israel Kolmodin 1694. W.A. Wexels 1840. 

M.B. Landstad 1861. C.J. Brandt 1885. 

Bearbejdet 1889. 

 

Israel Kolmodin, som er forfatter til salmen, Nu 

blomstertiden kommer, var først professor i 

Uppsala fra 1686 og biskop på Gotland fra 1692. 

Han holdt meget af sit præbendeembede, Lärbro 

pastorat, som ligger på den nordlige del af øen. Et 

par km. nordvest for Lärbro ligger nu ruinerne af 

Ganns kirke, som tidligere var anneks til Lärbro. 

 

En sommermorgen, da biskoppen var kommet for 

tidligt fra Visby til Ganns kirke, hvor han skulle 

prædike, benyttede han ventetiden til en 

spadseretur til Hångers gamle offerkilde mellem 

de statelige ege- og elmetræer. Her satte han sig, 

fortæller traditionen på en skyggefuld plads og 

nød synet af de frugtbare agre og de 



blomstersmykkede enge og det inspirerede ham til 

den berømte midsommersalme.  

 

Vers 1.  

5. Lide – bakkeskråning.  

Vers 2. 

7. From – god venlig 

Vers 3. 

2. Mange hånde – alle slags. 

Vers 5.  

1-2. Sarons blomst – lilje i Guds dal – jf. 

Højsangen 2,1-2, der ofte er blevet udlagt som en 

allegori om Kristus. 

5. Dug af Zion – Zion er Guds bolig.  

Vers 6. 

1. Grøde – spiring og blomstring 

 

Salmens tre indledningsvers beskriver naturens 

livstegn og de tre afsluttende vers tolker disse 

livstegn kristelig. Salmen er skrevet til en svensk 

folkevisemelodi (1693) og denne melodi er meget 

kendt.  

Alle ønskes en fortsat god sommer.   

Ingrid Gadager Jørgensen 

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

KONFIRMANDINDSKRIVNING. 2015. 

Indskrivning til konfirmationsforberedelse 

2015-2016 i Vestermarie-Nylars Pastorat sker 

i fortsættelse af gudstjenesten i Nylars Kirke 

søndag den 6. september 2015 kl. 10.30. 

Herefter er der i konfirmandstuen i 

Vestermarie, Vestermarievej 41, en 

information til konfirmander og forældre med 

henblik på konfirmationsforberedelsen.  

Det er ikke nødvendigt, at man er døbt, når 

man starter på konfirmationsforberedelse, da 

man kan blive døbt i løbet af 

forberedelsestiden.  

 

Dåbsattest bedes medbragt, hvis man har en.  

Sognepræst Lisbeth Ravn Bolin vil også være 

til stede ved indskrivningen, da hun overtager 

konfirmationsforberedelsen senere på året. 

 

Konfirmation i Vestermarie Kirke. Store 

Bededag (fredag) den 22. april 2016. 

Konfirmation i Nylars Kirke. Kristi 

himmelfarts dag (torsdag) den 5. maj 2016. 

 

Har man har spørgsmål er man meget 

velkommen til at kontakte mig, også hvis man 

ikke har mulighed for at møde op denne dag. 

Tlf. 56 99 90 03. 

Sognepræst Ingrid Gadager Jørgensen 

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

 

Den 17. juni var der udflugt for de ældre i 

Nylars sogn.  
Man kørte i egne biler til Hotel Herold, hvor 

vi fik kaffe og kage. Herefter gik vi til Hasle 

Kirke, hvor sognepræsten fortalte om kirken, 

og vi sang en enkelt sommersalme. Herefter 

gik vi til "Det gamle rådhus", hvor vi så alt 

det der her var lavet - meget spændende. 

Turen sluttede i Nylars, hvor vi nød Inges 

smørrebrød på Samlingshuset, sang nogle 

sange, og sluttede af med kaffe. Alle var enige 

om, at det havde været en dejlig dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den årlige tur med Nylars Borgerforening og 

menighedsrådet, skulle i år være gået til 

stormfaldsskoven i Almindingen. Men p.gr.a. 

kraftig storm blev turen aflyst, og i stedet 

hyggede man sig med kaffe og kage i en varm 

havestue. Turen vil blive forsøgt gennemført 

et andet år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arrangementer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sognepræst – barselsorlov fra 1/11-14. 

Lisbeth Ravn Bolin 

Vestermarievej 41, Vestermarie, 3700 Rønne 

 

Sognepræst Ingrid Gadager Jørgensen 

Kirkebogsførende sognepræst 

(barselsvikar)  

Telefon: 56 99 90 03 
Kontakt sognepræsten hvis man ønsker besøg, 

eller er indlagt og ønsker besøg. 

Er en stor del af tiden på præstekontoret, 

Vestermarievej 41. 

 

Graver Vestermarie 

Carsten Munk, Kirkevej 24k, 

Vestermarie, 3700 Rønne 

Tlf: 56 99 94 10 

vestermarie.kirkegaard@mail.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nylars menighedsråd 

Formand Ellen Andersen, tlf. 23 98 68 44 – 

ellen.nylars@gmail.com 

 

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 

Kirkernes hjemmesider: 

www.nylarskirke.dk 

www.vestermariekirke.dk 

 

Søndag den 9.august,vil vi i Nylars Kirke fejre at vores kirkesanger har 25-års jubilæum. 

Dette gøres efter gudstjenesten, med en forfriskning i våbenhuset. Vi håber, at mange vil 

være med til at markere denne dag for Ulla. 

Udflugt den 12. september                                              

I samarbejde med Borgerforeningen, Lokalhistorisk Arkiv og Aktive kvinder inviterer 

Vestermarie kirke til udflugt den 12. september. 

Vi starter kl. 10.00 ved Vestermarie kirke og kører i bus til Rø Plantage, hvor vi spiser 

frokost i jagtstuen. Herefter kører vi til det nye koldkrigsmuseum Bornholmertårnet ved 

Dueodde og slutter af med et besøg i Pouls kirke. Vi er tilbage ved kirken kl. ca. 16. 

Pris for udflugten: 50 kr. 

Tilmelding til Jeanne Cordua på tlf. 56999396 eller mail jeanne@festsange-cordua.dk 

eller  

Else Kofoed, tlf. 56990005 eller mail kofoed_aavang@mail.tele.dk 

Sidste tilmeldingsfrist: 5. september. 

 

Torsdag den 24. september i "Samlingshuset" kl 19.00, her kommer Ole Gerhard 

Jørgensen, og holder sit foredrag om at være født af en bornholmsk mor og en tysk far. Ole 

kalder selv sit foredrag for "tyskerungen". Menighedsrådet giver kaffe m/tilbehør i pausen. 
 

http://www.vestermariekirke.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det Danske Spejderkorps 

Vestermarie gruppe 

holder møde under gymnastiksalen på 

Vestermarie skole hver torsdag. 

 
KIRKEBIL  
Kirkebilen kører til alle gudstjenester. 

Kirkebilen bestilles hos Dantaxi, 

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

Benyttelse er gratis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanglærkerne  

I Vestermarie kirke øver vores kor 

Sanglærkerne kl. 16.30 - 17.30 hver mandag, 

dog holder vi sommerferie fra mandag d. 22. 

juni til og med mandag den 17. august. 

Ønsker man at deltage, kan man kontakte  

korleder Else Kofoed på tlf. 56 99 00 05. 

 

KFUM og KFUK  

KFUM og KFUKs børneklub 

Fortsætter i fritidskælderen på Vestermarie 

skole, dog med ændret mødetid. 

Fremover er vi der kl. 15.15 -16.45  

men stadig hver torsdag. 

Opstart efter sommerferien er torsdag den 

20. august. 

Evt. spørgsmål: Else Kofoed,  

tlf. 56 99 00 05 

Mail: kofoed_aavang@mail.tele.dk 

Kirkebladet skal uddeles til alle i både Vestermarie og Nylars sogne, uanset man siger "nej tak" til 

reklamer. Hvis man ikke modtager bladet, må man gerne henvende sig til Bornholms Tidende. 

GUDSTJENESTELISTE 
Dato 

Vestermarie Nylars Søndags navn 

2. august 10,30 INGJ 
Kirkekaffe 

9,00 INGJ 9.s.e.trinitatis 

9. august 9,00 INGJ  10,30 INGJ 
Kirkekaffe 

10.s.e.trinitatis 

16. august 10,30 INGJ 9,00 INGJ 11.s.e.trinitatis 

23. august 9,00 INGJ 10,30 INGJ 12.s.e.trinitatis 

30. august 10,30 HRN 9,00 BF 13.s.e.trinitatis 

6. september 9,00 INGJ 10,30 INGJ 14.s.e.trinitatis 

13. september 10,30 INGJ 
Kirkekaffe 

9,00 INGJ 15.s.e.trinitatis 

20. september 9,00 INGJ 10,30 INGJ 16.s.e.trinitatis 

27. september 10,30 INGJ 9,00 INGJ 17.s.e.trinitatis 

 
INGJ = Ingrid Gadager Jørgensen 

HRN=Henriette Ry Nielsen  

BF=Birgit Friis 


