
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventshast 
 

Julen står for døren og julemarkederne skyder 

op overalt. Den første søndag i Advent falder 

allerede i november og inden vi når at se os 

om, har TV bragt fireogtyve afsnit af 

julekalenderen og det er blevet juleaften. 

Hjemme i de varme stuer vil vi have pyntet op 

med adventskrans, kravlenisser, julehjerter, -

kugler og -træ. Gaver har vi købt i tusindvis, 

vi har travet rundt i gågadens trængsel og 

alarm, mens vi har overvejet, hvad vi dog skal 

finde på i år, når de fleste har det meste. 

Måske har vi opfindsomt købt den nyeste 

version af sidste års gave, som nok var 

brugbar, men nu forældet. Hvis vi har haft 

rigtig travlt blev det til et gavekort og et 

fortrykt ”til og fra”-kort. Måske har vi fundet 

tid til en lille standard julehilsen sendt per 

sms, Messenger eller mail. Hvem har også tid 

til håndskrevne og personlige julekort, når 

pengene til gaverne skal tjenes, huset gøres 

rent og vi haster forbi den lille pige med 

svovlstikkerne ude for supermarkedet.  

Ja, hvem kan overhovedet finde en postkasse, 

som med sikkerhed tømmes fem dage før jul. 

Men, når gaverne er i 

hus, julehilsnerne er 

sendt, så gælder det 

huset, som rengøres fra 

top til tå, pyntes og 

fyldes med mad fra 

supermarkedet, hvor vi 

styrter ind og ud forbi svovlstikssælgeren og 

hjem med de tunge indkøbsposer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juleaftensdag står vi i køkkenet, børnene eller 

børnebørnene drømmer længselsfuldt om, at 

tiden må gå og roen må sænke sig, så duften 

af mad, dans og sang om juletræet kan fylde 

de små overophedede stuer. Kirkeklokkernes 

glædelige budskab, bragte 

os endda også forbi kirke-

bænken, smukke salmer 

og julens vidunderlige 

budskab til os alle. 

Evangeliet om fødslen af 

Jesusbarnet denne 

stjerneklare nat. Gud, der 

blev menneske i sin søn, 

så vi kan blive et fællesskab med ham. At 

Gud Søn lå fremmed og skrøbelig i Marias 

hænder overladt til menneskets omsorg og 

kærlighed. Vi hørte om fattige hyrder og vise 

mænd fra Østerland, som nåede frem til 

krybben d. 6. januar, hvor julen slutter. De 

fleste har dog haft travlt med at haste videre 

til fejringen af det nye år. De har hastet ind og 

ud af super-markederne efter champagne, 

kransekage og nytårshatte. 

Hvis de nåede det opdagede 

de, at den lille pige fra H. C. 

Andersens eventyr ikke 

længere står foran 

supermarkedet. At den julenat 

døde hun, mens vi, der inde i 

varmen, sad og spiste os til ondt i maven. 

Men højst sandsynlig opdager vi intet. Højst 

sandsynlig overhører vi julens glædelige 

budskab om nærhed, omsorg og kærlighed 

mennesker imellem, midt i vores travlhed og 

pakker.  



Allehelgensfordrag 
 

Sognepræst Lars Ulrich Kofoed holdt 

foredraget ”Døden og tidligere tiders 

begravelsestraditioner” i Samlingshuset på 

den tidligere Allehelgensdag. Ved helligdags-

reformen flyttedes dagen i 1770 til første 

søndag i november, hvor vi mindes vores 

kære, som er døde i sognet i årets løb. 

Foredraget begyndte i vikingetidens ideer om, 

at den gode død er kamp, valkyrier og 

ligbrændingsbål. Snart efter var vi forbi 

reformationen og dens afskaffelse af kirkens 

overtro, med skærsild, aflad og sjælemesser. 

Derfra fulgte vi en række folketraditioner, 

som overlevede længe efter reformationen.  

Vi hørte om udbæringen fra huset, 

klokkeringning og ankomsten til graven, hvor 

det viser sig, at det slet ikke var normalt før 

nyere tid, at præsten holdt en egentlig 

begravelsestale. Overraskende var det også, at 

vikinge-traditioner overlevede helt op til 

vores dage. 

Sådanne 

var fx, at 

afdøde fik 

en mønt 

med sig i 

graven, og 

at de 

efterladte 

holdt en række livlige fester før og efter 

begravelsen.  

Til foredraget var vi 35 deltagere, som også 

nåede at snakke sammen over en kop kaffe. 

 

Spejderbevægelsen og jeg 
 

Hver fjerde dansker har været spejder på et 

tidspunkt. Vores vikarsognepræst Lars Ulrich 

Kofoed har også været spejder, og det fortalte 

han om på Vestermarie Skole d. 16. 

november. Først fortalte han om 

spejderbevægelsens spændende 

grundlæggelse og inspirationen fra Afrika, og 

derefter hvordan den kom til Danmark. Efter 

en kaffepause forsatte foredraget nu med Lars 

Ulrichs spejderliv. Hans spejderliv begyndte 

allerede som syvårig, hvor han hovedkulds 

kom med på en storm- og regnfuld 

spejderlejr. Siden forsatte det med sommerlejr 

ved Kleven, hvor han klatrede rundt med sin 

ulvebande. Dybt inde i de svenske skove fór 

han vild med sin spejderpatrulje på et natløb 

og forcerede tværs gennem en mose, hvilket 

de først opdagede, da den forreste sank i til 

knæene. Her udsendte 

han en lille advarsel 

mod at gøre forsøget 

efter. Den sidste del 

af foredraget gik med 

spejderlivet på 

Vesterbro, hvor Lars 

Ulrich har været med 

til at starte en 

succesfuld spejder-

gruppe op. Han 

fortalte om, at hvis man som spejder tænder et 

bål på et gadehjørne midt i København, så 

bliver man ikke mødt af politi, men af glade 

forældre og nysgerrige børn. Gruppen tæller 

nu 120 spejderbørn efter fire år, og har netop 

fået en lillesøster i Sydhavn, hvor gruppens 

stifter har startet en familiespejder- og 

ulveenhed. Lederne høstes via jobopslag og 

mediekontakt og børnene de er vilde med 

spejderiet. Under kaffen var der tid til, at de 

mange deltagere kunne lytte til andres eller 

dele egne spejderoplevelser bl.a. fra KFUM 

korpsets lejr på Bornholm i 1955. 

 

 

Julelegat 
 

Nylars menighedsråd råder over et 

legat, som vi ved juletid kan uddele 

portioner af, til børnefamilier, som 

har brug for en hjælpende hånd, og 

som er bosiddende i Nylars sogn.  

 

Ansøgning sendes til sognepræsten 

senest 13.december. 

 

 



 

Højtaleranlæg i Nylars 
 

Nylars har endelig fået sit nye højtaleranlæg 

installeret. Præstens ord fra både alter og 

prædikestol kan derfor høres klart og tydeligt 

i hele kirken fremover.  

 

**** **** **** 

 

Salmesangsaften 
 

Til tonerne fra Organist Kim Sahls spil på 

orglet istemte toogtyve mennesker fra både 

Nylars og Vestermarie sogne en række 

smukke og spændende kendte og nye salmer, 

da Vestermarie Kirke åbnede dørene til 

Salmesangsaften en onsdag sidst i oktober.  

Foran flokken stod pastoratets vikarierende 

sognepræst, som fortalte om de forskellige 

salmers oprindelse, kvaliteter og indhold. 

Blandt salmerne var 

729 Nu falmer skoven 

trindt om land,  

731 Nu står der skum 

fra bølgetop,  

787 Du som har tændt 

millioner af stjerner og 

130 Fredløs er freden. 

De fremmødte sang sig gennem morgen, 

efterår, jul og aften. Præsten talte om 

forskellen mellem de ældre salmer og de nye 

salmer, og særligt er julesalmen nr. 130 

interessant for os i denne tid. Salme 130 

bliver nok aldrig en salme, vi glædeligt 

synger i juletiden, men prøv at slå den op og 

se, om du er enig. I kaffepause var der god tid 

til at snakke sammen og dele sin undren og 

viden om salmerne.  

 

Kirkelige håndlinger 

Kirkevejviser 

Velkommen og tillykke til 

Lukas Müller-Nielsen 

døbt d. 13. november i Nylars Kirke 

 

Vikarierende sognepræst:  

 

Lars Ulrich Kofoed  

Vestermarievej 41, 3700 Rønne  

Telefon: 56 99 90 03 / 29 39 39 87  

 

Kontakt sognepræsten, hvis du ønsker 

besøg eller er indlagt og ønsker besøg.  

 

**** **** **** 

Kirkebil 

Bestilles helst dagen i forvejen på  

tlf 70 25 25 25. Kirkebilen kører til alle 

gudstjenester og benyttelse er gratis.  

**** **** **** 

Graver Nylars  

 

Svend Grenaa 

Kirkevej 10k, Nylars, 3720 Åkirkeby  

Tlf. 40 42 59 14 

 

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 Vestermarie  

 

Carsten Munk 

Kirkevej 24k, Vestermarie, 3700 Rønne  

Tlf.: 56 99 94 10 

vestermarie.kirkegaard@mail.dk  

 

mailto:ellen.nylars@gmail.com


Kommende arrangementer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faste arrangementer 

Gudstjenesteliste 
 

Vestermarie 

Kirke 

Søndagens 

navn / dato 

Nylars 

Kirke 

 

10:30 

1. s. i advent 

27. november 

LUK 

 

14:00 

 

10:30* 

2. s. i advent 

4. december 

LUK 

 

9:00 

 

9:00 

3. s. i advent 

11. december 

LUK 

 

10:30* 

 

10:30 

4. s. i advent 

18 december 

LUK 

 

9:00 

 

14:30 

Juleaften 

24. december 

LUK 

 

16:00 & 23:30 

 

14:30 

1. juledag 

25. december 

LUK 

 

10:30 

 

14:30 

2. juledag 

26. december 

LUK 

 

- - - * 

 

14:30 

Nytårsdag 

1. januar 

LUK 

 

16:00* 

 

9:00 

1. s. e. h.3.k. 

8. januar 

LUK 

 

10:30 

 

10:30 

2. s. e. h.3.k. 

15. januar 

LUK 

 

9:00 

 

9:00 

3. s. e. h.2.k. 

22. januar 

LUK 

 

10:30 

 

10:30 

4. s. e. h.3.k. 

29. januar 

NN 

 

9:00 

 

9:00 

S. s. e. h.3.k. 

5. februar 

LUK 

 

10:30 

*: Se omtale LUK: Lars Ulrich Kofoed   

NN: Vikar   

 

Kirkebladet skal uddeles til alle i både Vestermarie 

og Nylars sogne, også til postkasser med "nej tak" 

til reklamer. Hvis du ikke modtager bladet, kan du 

henvende dig til Bornholms Tidende eller finde det 

elektronisk på www.vestermariekirke.dk eller 

www.nylarskirke.dk 

Redaktør: Kst. sp. Lars Ulrich Kofoed 

*Søndag d. 4. december kl. 10:30. 

De ni læsninger. Efterfølgende kirkefrokost 

på Vestermarie Skole. Efter en omgang 

juleklip og julegodter går vi i fælles trop til 

kirke og pynter juletræet med vores julepynt. 

Sted: Vestermarie Kirke 

*Søndag d. 11. december kl. 10:30  

De ni læsninger med Nylars Koret og 

tidligere sognepræst i Nylars, Jens Arendt  

Efterfølgende kirkekaffe i våbenhuset. 

Sted: Nylars Kirke 

 

*Mandag d. 26. december kl. 14:30 

2. Juledags gudstjeneste. Nylars og 

Vestermarie sogne holder fællesgudstjeneste.  

Sted: Vestermarie Kirke 

 

*Søndag d. 1, januar 

Nytårsgudstjeneste. Efter Gudstjenesterne 

vil der være lejlighed til at ønske hinanden 

godt nytår med champagne og kransekage 

  

Søndag d. 8. januar kl. 14:00 

Nytårsparole/børnegudstjeneste.  

Arrangement i samarbejde med KFUM og 

KFUK, Det Danske Spejderkorps og 

Borgerforeningen. Start på Vestermarie 

Skole kl. 13.30 og derfra i samlet flok til 

kirke. Efterfølgende er der kaffe m.m. på 

Vestermarie Skole. 

Sted: Vestermarie kirke 

 

Sanglærkerne  

 

Koret øver hver onsdag kl. 16.30 - 17.30. 

Pt. er øvestedet Gyldengårdsvejen 9, 

Vestermarie. 

Har du lyst til at synge så kom bare. 

Kontakt: Else Kofoed - tlf. 56 99 00 05. 
 

http://www.vestermariekirke.dk/
http://www.nylarskirke.dk/

