
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nu falmer skoven trindt om land (2) 

Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1844 

Melodi: J. H. Nebelong, 1889 

 

Nu falmer skoven trindt om land, 

og fuglestemmen daler, 

nu storken flyver over strand, 

ham følge viltre svaler. 

 

Hvor marken bølged nys som guld 

med aks og vipper bolde, 

der ser man nu kun sorten muld 

og stubbene de golde. 

 

Men i vor lade, på vor lo, 

dér har vi nu Guds gaver, 

der virksomhed og velstand gro 

i tøndemål af traver. 

 

Og han, som vokse lod på jord 

de gyldne aks og vipper, 

han bliver hos os med sit ord, 

det ord, som aldrig glipper. 

 

Ham takke alle vi med sang 

for alt, hvad han har givet, 

for hvad han vokse lod i vang, 

for ordet og for livet! 

 

Da over os det hele år 

sin fred han lyser gerne, 

og efter vinter kommer vår 

med sommer, korn og kærne. 

 

Og når til sidst på herrens bud 

vort timeglas udrinder, 

en evig sommer hos vor Gud 

i paradis vi finder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da høste vi, som fugle nu, 

der ikke så' og pløje, 

da kommer aldrig mer i hu 

vi jordens strid og møje. 

 

For høsten her og høsten hist 

vor Gud ske tak og ære, 

som ved Vorherre Jesus Krist 

vor fader vilde være! 

 

Hans ånd, som alting kan og véd, 

i disse korte dage 

med tro og håb og kærlighed 

til himlen os ledsage! 

 

Grundtvigs høstsalme ejer ”en ubegribelig tone af en 

hjemlig folkevise”, selv om den var et hastværks- og 

bestillingsarbejde fra hans gode ven, Peter Rørdam, 

sognepræst i Mern på Sydsjælland. 

Der er et verdsligt element i salmen, tillige med den 

uforfalskede bondeglæde over en rig høst – der er et 

kunstnerisk element, indsmeltet i det religiøse, uden at 

Grundtvig tyr til naturen for at støtte sit evighedshåb. 

Der bygges på ordet og livet. 

Vers 1. Nu, da trækfuglene er rejst, lyder fuglesangen 

svagere. Alt – allerede. 

Vers 2. Fra skoven glider digterens blik ud over 

markerne, hvor de fulde (”bolde”) aks og vipper 

(Rugens og havrens hængende aks) nys – for nylig - 

bevægede sig som bølger i blæsten. 

Vers 3. Guds gaver. Betegner her blandt Sjællands 

bønder en rig høst.  

En trave – var i Jylland 60 neg.  Og en tønde korn af 

hver trave var i gammel tid jævnmålet for en god høst. 

NB! Kirkebladet kan også hentes og læses på kirkernes hjemmesider: 

www.nylarskirke.dk og www.vestermariekirke.dk 

 

file:///C:/Users/Kontor/Arbejde/Menighedsråd/Kirkeblad/2015/www.nylarskirke.dk
http://www.vestermariekirke.dk/


Vers 4. Får salmen/digtet til at hænge sammen. For 

mennesket lever ikke af brød alene, men af Guds ord. 

Jf. Matt. 4.4. 

Vers 5. Har været/er et meget anvendt bordvers, før 

eller efter måltidet. Ham er Gud. I vang – på markerne. 

Vers 6. Når vi takker Gud for hans timelige og åndelige 

gaver, vil han timeligt og åndeligt velsigne os med fred 

og frugt; ”Lyse fred” – fredlysning har autoritet; står 

ved magt. 

Vers 7-8.. Her går digteren klart over fra høsten her til 

høsten hist, hvorom også skriften taler. (Matt. 3,12, og 

13,30). Vi høster dog ikke som resultatet af vort 

arbejde ,men alene ved Guds omsorg for os, ligesom 

han sørger for fuglene, der hverken sår eller høster 

(Matt. 6.26. ) 

Vers 9-10. Nævner de bibelske treklange- tro, håb og 

kærlighed. (Jf. 1. Kor. 13.13). 

Egentlig efterårsmod ligger bag hele salmen. Og i 

sidste vers, kommer det igen direkte frem ”i disse korte 

dage” – der har en dobbeltbundet vending – der både 

dækker de aftagende sommerdage og menneskelivets 

korthed.  

Der ligger mere i salmen end det foreliggende efterår, 

men også en længsel efter at den danske kirke dengang 

– som nu – skulle bære mangefold afgrøde.  

Læser man salmen som en kirkesalme, synger der et 

mægtigt håb i den. 

 

Ingrid Gadager Jørgensen 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved Flemming Ankers død. 

Flemming Anker blev 

ansat som sognepræst i 

Vestermarie sogn i 

1987. 

Som ny præst i sognet 

prøvede Flemming 

flere år med 

sommermøder i 

præsteboligens have og 

studiekreds 

i konfirmandstuen om 

vinteren – 

salmesangsaften i 

kirken blev det også til. 

Flemming gik meget op i teksten i en salme og at 

melodien passede dertil og forstod at forklare, så man 

vidste hvad man sang. 

Flemming var også altid med på en børnegudstjeneste 

eller en anderledes gudstjeneste. Han indførte også 

”de ni læsninger” ved juletid - hvor enten 

menighedsrådet eller nogle fra menigheden læste de 

forskellige tekster op. 

I foråret 1995 ønskede han at årets konfirmander fik 

lov at danne et kor til en gudstjeneste – og dette var 

den spæde start af koret Sanglærkerne der fortsat er 

aktive. Hver eneste koncert koret afholdt, mødte 

Flemming troligt op for at afslutte aftenen med en bøn 

- indtil han blev syg. 

Flemming dækkede bredt de forskellige kirkelige 

fortolkninger hvilket ikke altid gav skulderklap. Når 

man kom i kirken fik man en prædiken der kunne 

sætte tanker i gang, selvom man ikke altid var enig - 

eller netop derfor! 

Flemmings liv var ikke altid let, sygdom prægede 

hjemmet i mange år . Hans kone Vita blev ramt af 

sygdom og døde i 2001. Flemming gik heller ikke selv 

fri og var indlagt flere gange - han ville gerne mere, 

men måtte i januar 2011 give op og flyttede derefter til 

Rønne. 

Vore tanker går til børnene som nu har mistet begge 

deres forældre. 

 

Aage G. Folkmann / Else H. Kofoed 

 

Den 1. august havde 

vores kirkesanger 

Ulla 25 års jubilæum 

ved Nylars Kirke. 

Det blev fejret med 

lidt godt til halsen, og 

lidt frugt og 

chokolade. Ulla fik en 

gave fra menighedsråd 

og personale. Mange 

var mødt frem, så det 

blev en hyggelig 

sammenkomst efter gudstjenesten, i våbenhuset. 



Arrangementer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sognepræst – barselsorlov indtil 28/11 -15. 

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 

 

Næste menighedsrådsmøde i Vestermarie afholdes onsdag den 7. oktober kl. 19.00 i 

konfirmandstuen. Alle er velkomne. 

 

Igen i år vil vi afholde en ungdomsgudstjeneste i Nylars. Dette sker i samarbejde med Ulla Skov, 

Birgit Friis og Ingrid Gadager Jørgensen.  

Også i år handler det om at tro og stole på sig selv og andre. 

Konfirmanderne vil få tilbudt at rapelle ned fra klokketårnet. Igen i år under kyndig og sikker 

vejledning. 

Der vil være en forfriskning undervejs. 

Alle er meget velkomne til at deltage i arrangementet, som forgår lørdag den 10-10 og søndag 

den 11-10, begge dage kl. 14.00. 

 

Søndag den 1. november kl. 10.30 vil vi i Vestermarie sige farvel til Ingrid med lidt kaffe og lidt 

godt til ganen efter gudstjenesten. Mød godt op! 

 

Ingrids sidste gudstjeneste i Nylars, bliver søndag den 8-11 kl. 10.30. 

Der vil efter gudstjenesten være en forfriskning med lidt til, i våbenhuset. 

Vi håber rigtig mange vil møde op, så vi kan få det lidt hyggeligt sammen, og få sagt "pænt farvel" til 

Ingrid. 

 

Næste menighedsrådsmøde afholdes i Nylars torsdag den 19-11 kl. 19.00. Alle er velkomne, men 

man må gerne tilmelde sig til formanden.  

 

Søndag den 29. november, første søndag i advent, er der sædvanen tro, gudstjeneste i Nylars 

Kirke kl 14.00. Efter gudstjenesten går vi ned til Samlingshuset, hvor borgerforeningen har sørget for 

juletræ. Her synger vi en enkelt sang, hvorefter vi går ind på Samlingshuset, hvor menighedsrådet er 

vært ved gløgg, æbleskiver og kaffe. Vi håber mange vil møde frem, så vi igen i år kan få en god 

eftermiddag med fællessange mm. 
 

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  

Koret øver hver mandag 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. 

 

KFUM og KFUK  

Børneklubben mødes hver torsdag 

kl. 15.15 - 16.45 

i Fritidskælderen på Vestermarie Skole. 

For børn i 0.-4. kl. 

Yderligere oplysninger: 

Else Kofoed - tlf. 5699 0005 

eller 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 

4. oktober 10,30 INGJ 
Kirkekaffe 

9,00 INGJ 18.s.e.trinitatis 

10. oktober  14,00 US, BF, 
INGJ 

Ungdomsgudstjeneste 

11. oktober 9,00 INGJ 10,30 INGJ 
 

19.s.e.trinitatis 
 

11. oktober  14,00 US, BF, 
INGJ 

Ungdomsgudstjeneste 

18. oktober 10,30 INGJ 9,00 INGJ 20.s.e.trinitatis 

25. oktober 9,00 INGJ 10,30 INGJ 21.s.e.trinitatis 

1. november 10,30 INGJ 
Kirkekaffe 

9,00 INGJ Allehelgensdag 

8. november 9,00 INGJ  10,30 INGJ 
Kirkekaffe 

23.s.e.trinitatis 
 

15. november 10,30 ? 9,00 PHM 24.s.e.trinitatis 

22. november 9,00 US 10,30 ? S. s. i kirkeåret 

29. november 10,30 LB 14,00 LB 1. s. i advent 

INGJ = Ingrid Gadager Jørgensen 

LB = Lisbeth Bolin 

PHM = Peter Hauge Madsen 

US = Ulla Skou 

BF = Birgit Friis 

mailto:kofoed_aavang@mail.tele.dk

