
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 9 læsninger og adventstiden 

 
I disse kolde efterårsdage kalder 

juleforberedelserne allerede. I år skal de 9 

læsninger afholdes både i Nylars og i Vestermarie 

kirke (se omtale andetsteds i bladet). 

 

De 9 læsninger er en engelsk juletradition, som vi 

har taget til os og tilpasset i den danske 

folkekirke. De afholdes altid i adventstiden. 

Gudstjenesten foregår uden en prædiken, med 

vekslen mellem sang og læsning. Ofte er det folk 

fra menigheden, som læser teksterne op. 

 

Det er ikke 9 tilfælde læsninger, og selv om det 

kan variere lidt fra sogn til sogn, hvilke tekster der 

udvælges, så er omdrejningspunktet det samme: 

At fortælle historien om Jesus. Vi begynder altid i 

det Gamle Testamente, hvor profetierne om Jesus 

står skrevet. Her fortæller Esajas om det, der skal 

ske mange hundrede år senere:   

 

Ulven skal bo sammen med lammet, 

      panteren ligge sammen med kiddet; 

      kalv og ungløve græsser sammen, 

      en lille dreng vogter dem. 

      Koen og bjørnen bliver venner, 

      deres unger ligger sammen, 

      og løven æder strå som oksen. 

      Spædbarnet leger ved slangens hule, 

      det lille barn stikker sin hånd 

      ind i hugormens hul. 

 

Esajas taler om det Guds Rige, som Jesus 

markerer begyndelsen på. Det Rige, alle kristne er 

blevet lovet at være en del af. Teksterne fortsætter 

med at fortælle om Jesu komme til verden, og om 

hans død for vor skyld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 9 læsninger tjener derved et vigtigt formål: De 

minder os om, hvad vi tæller ned til. Adventstiden 

er ventetid, tid til eftertænksomhed og refleksion. 

Tid til at komme ned i tempo og huske på, hvem 

det er vi fejrer den 24. december.  

 

De 9 læsninger fører os igennem hele historien på 

en times tid – Jesu fødsel sættes ind i det 

perspektiv, hvor den hører hjemme: Evighedens 

perspektiv.  

 

Guds Søn, ham der var til før nogen af os og ham, 

der vil være til når vi for længst har forladt denne 

verden, ham der kom til verden og blev dødelig og 

menneskelig helt som os… Det er ham vi venter 

på. 

  

Vi husker hans fødsel og fejrer ham i juletiden når 

vi ses med venner og familie, som står os nær. Vi 

venter på at hans Rige skal komme og profetien 

fra Esajas opfyldes. Glimtvis ser vi det i verden, 

når mennesker slutter fred trods alle odds, og når 

vi uselvisk hjælper vor næste.  

 

Den niende og sidste tekst til de 9 læsninger er 

denne, fra Paulus’ brev til Filipperne, som så fint 

opsummerer, hvad det hele drejer sig om: 

 

I skal have det sind over for hinanden, som var i 

Kristus Jesus, 

han, som havde Guds skikkelse, 

regnede det ikke for et rov 

at være lige med Gud, 

men gav afkald på det, 

tog en tjeners skikkelse på 

og blev mennesker lig; 



og da han var trådt frem som et menneske, 

ydmygede han sig 

og blev lydig indtil døden, 

ja, døden på et kors. 

Derfor har Gud højt ophøjet ham 

og skænket ham navnet over alle navne, 

for at i Jesu navn 

hvert knæ skal bøje sig, 

i himlen og på jorden og under jorden, 

og hver tunge bekende: 

Jesus Kristus er Herre, 

til Gud Faders ære. 

 

 Lisbeth Ravn Bolin, sognepræst 
 

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

 

Godt foredrag om De Bornholmske Jernbaner 

den 27/10. 

Et billede fra det velbesøgte foredrag om DBJ, der 

blev afholdt den 27/10 i samarbejde mellem 

Borgerforeningen, Vestermarie Lokalhistoriske 

Arkiv og menighedsrådet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vestermarie kirkes høstgudstjeneste den 

20. september var smuk og stemningsfuld, og 

kirkerummet bugnede af efterårets blomster, 

frugter og grønt. 
 

 

 

 

 

 

KIRKEHILSEN. 

Jeg har nu været sognepræst her i Vestermarie-

Nylars pastorat i over et år, og det har været et 

godt sted at være, også at begynde. Her da 

afskedens time nærmer sig den 14.11.2015, hvor 

jeg har den sidste arbejdsdag, vil jeg rette en stor 

tak til menighederne i begge sogne for stor 

imødekommenhed. Man møder folk i mange 

sammenhæng, og det er altid godt at møde nye 

mennesker, og man ser overordnet den 

mangfoldighed, der er i begge sogne. En stor tak 

for trofasthed og godt samarbejde i begge 

menigheder skal der lyde her fra mig, og det både 

til menigheden, kirkepersonalet og 

menighedsrådet. Det kan godt være, at man ikke 

ser sognebørnene så meget til gudstjeneste i kirke 

om søndagen. Men det er således, at  -

’kirkeklokken ringer, men den tvinger ikke’ - man 

regner med kirken, at den er der, og det skal den 

også være, når man har brug for den. Endvidere 

skal jeg sige farvel til en dejlig flok konfirmander 

på i alt seksten, og de skal roses for, at de lige fra 

starten har været flittige kirkegængere, og tillige 

er meget åbne. 

Jeg vil ønske alt godt for menighederne i 

Vestermarie-Nylars pastorat, og takke for den 

tillid, som man har vist mig i det år, som jeg har 

været her. 

 

 Mange kirkelige hilsner fra  

 Ingrid Gadager Jørgensen 

 

 

Billede fra  

rappelling ned  

ad Nylars kirkes  

klokketårn  

 

 

 

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

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. 

nsøgning sendes til sognepræsten senest 13. 

december. 

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



Arrangementer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sognepræst 

Lisbeth Ravn Bolin 

Vestermarievej 41, Vestermarie, 3700 Rønne 

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

eller er indlagt og ønsker besøg. 

 

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 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. 

 

Søndag den 29. november, 1.søndag i advent, er der kirkekaffe efter gudstjenesten i 

Vestermarie, og vi byder Lisbeth velkommen tilbage efter sin barsel. 
 

2. søndag i advent, den 6. december er der "de ni læsninger" ved gudstjenesten i 

Vestermarie kl. 10.30. 

Bagefter går børn og voksne til skolen, hvor der serveres kirkefrokost og vi julehygger med 

klip og lidt godter for børnene. Måske får vi også besøg? Dette arrangement er samtidig 

juleafslutning for børneklubben.  

 

3. søndag i advent, den 13. december kl. 10.30 er der "de ni læsninger" i Nylars Kirke. 

Nylars koret medvirker. Efterfølgende er der kirkekaffe i våbenhuset. 
 

1. januar er der gudstjeneste kl. 14.30 i Vestermarie kirke og kl. 16.00 i Nylars Kirke. 

Bagefter er det muligt at ønske hinanden godt nytår med et lille glas i våbenhuset (begge 

kirker). 

 

Næste menighedsrådsmøde i Vestermarie: Dato for nyt møde  i 2016 kommer på 

hjemmesiden, når det er besluttet. 

 

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. 

Klubben holder juleferie fra den 7. december 

til den 6. januar. 

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 

29. november 10,30 LB 
Kirkekaffe 

14,00 LB 
Juletræ 

1.s. i advent 

6. december 10,30 LB 
Kirkefrokost 

9,00 LB 2. s. i advent 

13. december 9,00 LB 10,30 LB 
Kirkekaffe 

Nylarskoret 

3. s. i advent 

20. december 10,30 LB 9,00 LB 
 

4. s. i advent  

24. december 16,00 LB 14,30 LB 
23,30 LB 

Juleaften 

25. december 9,00 LB 10,30 LB Juledag 

26. december ingen 10,30 LB 2. juledag 

27. december 10,30 LB 9,00 LB Julesøndag 

1. januar 14,30 LB 
Kirkekaffe  

16,00 LB 
Kirkekaffe 

Nytårsdag 
 

3. januar 9,00 LB 10,30 LB Helligtrekonger 
søndag 

10. januar 10,30 LB 9,00 LB 1.s.e.Helligtrekonger 

17. januar 9,00 LB 10,30 LB Sidste s.e. 
Helligtrekonger 

24. januar 10,30 LB 9,00 LB Sø. septuagesima 

31. januar 9,00 LB 10,30 LB Sø. seksagesima 

LB = Lisbeth Bolin 

 

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

www.nylarskirke.dk og www.vestermariekirke.dk 

 

mailto:kofoed_aavang@mail.tele.dk
file:///C:/Users/Kontor/Arbejde/Menighedsråd/Kirkeblad/2015/www.nylarskirke.dk
http://www.vestermariekirke.dk/

