
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usande nyheder fylder for tiden og især 

første april. En af de mest omtalte var noget så 

ubetydeligt, som hvor mange mennesker, der 

stod på en bestemt plads i forhold til, hvor 

mange der stod der få år tidligere. Billederne 

talte for sig selv, ligesom det lands nye 

magthavere også gjorde. Også i vores egen 

presse kan vi jævnligt læse nyheder under 

tvivlsomme overskrifter. Nogle af disse har 

handlet om, at Folkekirken skulle opleve en 

sand masseflugt. Det er imidlertid ikke en 

genkendelig sandhed. For de nævnte tal taler  

nok sandt, men det gør fortolkningen ikke.  

De tal, der præsenteres er oftest antallet af 

udmeldelser i konkrete tal, medlemstallet i 

procent af befolkningen og så sammenlignes 

medlemsprocenten over en længere årrække. 

Konklusionen lyder som sagt, at Folkekirkens 

lider af medlemsflugt. Men sandheden er nok 

nærmere, at Folkekirken ikke har samme 

medlemstilgang, som dens medlemsudgang. 

Livet har sandt nok to ender. Det ender oftest 

med en kirkelig begravelse. Men en kirkelig 

markering, altså en dåb, ved dets begyndelse er 

blevet lidt sjældnere. Her finder vi den store 

forklaring på, at folkekirken ikke længere har 

medlems-procenter som tidligere. Der meldes 

kort sagt flere ud ved dødsfald end der meldes 

ind ved dåb. Dåbsprocenten er siden 90’erne 

faldet fra 80% til 60% i dag. Forklaringen på 

faldet kan dels findes i, at en del små børn 

fødes af forældre udenfor Folkekirken, og dels 

i, at nogle medlems-forældre ikke lader deres 

børn døbe ud fra et argument om, at barnet selv 

skal vælge dette, når det bliver gammelt nok, 

altså ved konfirmationsalderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nogle argumenterer imod med, at forældre 

træffer mange andre livsvalg for deres børn,  

så hvorfor ikke dåben. Vi vælger, hvilke 

fødevarer, tøj, legetøj, Tv-serier, foreninger og 

venner, vi accepterer for vores børn. Men det 

religiøse overlades til skolen og præsten.  

TV og politiske foreninger er spændende ift. 

mediernes fokus på Folkekirkens medlemstal. 

Vi betaler alle den nærmest lovpligtige licens, 

også selvom færre og færre ser TV. Samtidig 

betaler færre og færre kontingent til politiske 

foreninger, selvom de er demokratiets rygrad. 

Således er Socialdemokratiet gået fra 300.000 

medlemmer i 50’erne til 100.000 i 90’erne og 

nu kun 37.500. Det samme er sket for Venstre, 

der var 200.000 medlemmer i 50’erne, 80.000 

i 90’erne og nu kun 37.000. De to partier har 

altså mistet hhv. 62,5% og 53,8% af deres 

medlemmer siden 90’erne. I samme periode 

mistede folkekirken 223.000 medlemmer i 

forhold til medlemstallet i 90’erne, svarende til 

5% af sine medlemmer. Gør vi tallene op i 

medlemsprocent ift. til befolkningen, så er 

medlemsprocenten faldet fra 89,3% i 90’erne 

til 75,9% i dag. Ifølge overskrifterne skyldes 

det udmeldelser, men sidste år meldte kun 

0,24% af medlemmerne sig ud. Sammenlign 

det tal med mediernes overskrifter om masse-

flugt. Det interessante er, at Folkekirken de 

sidste årtier har oplevet det modsatte af 

masseflugt. Folkekirkens bænke slides nemlig 

mere end før, idet antallet af ugentlige 

gudstjenestedeltagere er steget fra 100.000 til 

110.000 i løbet af få årtier, altså en forøgelse 

på 10%. Det går altså slet ikke så dårligt for 

Folkekirken, som medierne giver indtryk af.  
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Ældreudflugt i Nylars 
 

Alle sognebørn, som er fyldt eller fylder 65 i år 

+ evt. ledsager inviteres med på udflugt  

torsdag den 27. april. Vi starter med kaffe på 

"cafe Slusegård" kl 14.00. Herefter kan man 

evt. gå en tur i området, inden vi mødes ved 

den Katolske Kirke, Gregersgade i Aakirkeby 

kl 16.00 til rundvisning. Kl 18.00 er der 

fællesspisning i Samlingshuset i Nylars. 

Drikkevarer for egen regning. Tilmelding 

senest mandag den 20. april til Ellen Andersen. 

Ved tilmelding vil vi gerne vide, om man kører 

selv, kan have nogen med, eller har brug for 

kørelejlighed. 

 

*NylarsKoret og Sanglærkerne 
 

Påskedag byder på Kristi opstandelse.  

I Nylars sker det til tonerne fra NylarsKoret 

kl. 10:30. Mens Vestermarie byder på 

medvirken fra Sanglærkerne Kl. 14:00.  

I begge kirker er det samtidig sidste dag, hvor 

præstevikar Lars Ulrich Kofoed står på 

prædikestolen, inden han tager til Gøteborg 

som sømandspræst.  

 

Indsamling til Nødhjælp  
 

Igen i år var der friske indsamlere rundt i 

sognene. Selvom vi var lidt færre indsamlere 

end de foregående år, blev der indsamlet hele 

kr. 4699,- i løbet af tre timer. Pengene går til 

Folkekirkens Nødhjælps omfattende hjælpe- 

arbejde. Læs mere på sogneindsamling.dk 

 

Fastelavn i Vestermarie 
 

Fastelavnssøndag troppede en stor flok 

udklædte og uigenkendelige mennesker op i 

Vestermarie Kirke til gudstjeneste om verdens 

største afsløring. Nemlig den, at Jesus var 

Guds søn, og uanset hvor udklædt det kan tage 

sig ud, så finder vi ham bl.a. i nadveren.  

Fastelavnssøndag blev også den sidste dag 

vores organist Kim Sahl spillede, da han har 

fået midler til et større forskningsprojekt. 

Menigheden og personalet sagde i den 

anledning tak for denne gang og god 

forskningslyst. Der blev også slået til tønden, 

spist fastelavnsboller og kåret kattekongelige.  

 

 
 

Se flere billeder på www.vestermariekirke.dk 

 

 
 

Gud og pandekager 
 

Kyndelmissen eller Kjørmes Knud blev fejret 

ved en børnegudstjeneste i Vestermarie Kirke. 

Det skete ved en børnegudstjeneste en aften i 

begyndelsen af februar. Præsten fortalte om 

livets lys, menigheden sang en salme og nogle 

gode børnesange. Desuden fik både børn og 

barnlige sjæle rullet sig et bivokslys, som de 

måtte tage med hjem. Efter gudstjenesten var 

der pandekager på Vestermarie Skole.  

 

*Konfirmationer 
 

Bededag d. 12. maj byder på konfirmation af 

Camilla Kaas i Vestermarie Kirke. To uger 

senere på Kristi himmelfartsdag d. 25. maj 

konfirmeres Kirstine Meldgård Olsson, Sif 

Theodora Ingildsen, Signe Koefoed samt 

Simone Holm Tved i Nylars Kirke.  
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Velkommen og tillykke til 

 

Faste arrangementer og møder 

Vikarierende sognepræst 

Lars Ulrich Kofoed 

Vestermarievej 41, 3700 Rønne 

Tlf.: 29 39 39 87 & luk@km.dk 

Kontakt sognepræsten, hvis du ønsker besøg 

hjemme eller på hospitalet. Kontakt også 

sognepræsten, hvis du vil vies, velsignes, 

konfirmeres eller ønsker dit barn døbt. 

Nylars sogn 

Hjemmeside: www.nylarskirke.dk 

Menighedsrådsformand: Ellen Andersen 

Tlf. 23 98 68 44 / ellen.nylars@gmail.com  

 

Graver: Svend Grenaa  

Tlf. 40 42 59 14 

 

Vestermarie sogn 

 

Hjemmeside: www.vestermariekirke.dk 

Menighedsrådsformand: Arne V. Hansen 

Tlf. 56 99 93 69 / 61 75 24 93  

Graver: Carsten Munk 

Tlf.: 56 99 94 10 / 

vestermarie.kirkegaard@mail.dk 

Kirkebil 

Bestilles helst dagen i forvejen på tlf.  

70 25 25 25. Kirkebilen kører til alle 

gudstjenester og er gratis. 

Kirkeblad 

Kirkebladet uddeles til alle, også til postkasser 

med "nej tak" til reklamer. Modtager du ikke 

bladet, rettes kan du henvendelse til Bornholms 

Tidende og finde det elektronisk på kirkernes 

hjemmesider. 

Redaktion: kst. sp. Lars Ulrich Kofoed 

Sanglærkerne  
Koret i Vestermarie byder nye stemmer 

velkommen og øver hver onsdag mellem kl. 

16.30 - 17.30 på Gyldengårdsvejen 9, 

Vestermarie. Har du lyst til sang så kom.  

Kontakt Else på tlf. 40 98 72 69 

 
MOKklubben  

Klubben for alle kreative og legesyge børn i 0. 

- 5. klasse. Vi laver hobbyaktiviteter, bager og 

leger. Vi starter med en lille andagt og slutter 

med saft og kage. Vi mødes torsdage kl. 15.15 

til 16.45 i Fritidskælderen på Vestermarie Skole  

Flere oplysninger fået hos Poul - 23 64 01 76 - 

eller Else - 40 98 72 69 

Det Danske Spejderkorps 

Fællesskab for friske og naturelskende børn og 

unge fra 1. klasse og op. Vi mødes torsdage.  

Se mere på dds-vestermarie.dk 
 

Clara Liliendal Jakobsen  

døbt d. 4. februar i Vestermarie Kirke 
-- 

Noah Hulgaard Lohmann 

døbt d. 5. februar i Nylars Kirke 
-- 

Huxi Enemark Kjær Andersen 

døbt d. 4. marts i Vestermarie Kirke 
-- 

Elise Damgaard Madsen 

døbt d. 4. marts i Vestermarie Kirke 
-- 

Magne Wolmer Myhre Dolleris 

døbt d. 11. marts i Vestermarie Kirke 
-- 

Ida Lindeskov 

døbt d. 19. marts i Nylars Kirke 
-- 

Edit Alberte Petterson 

døbt d. 26. marts i Nylars Kirke 
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Kommende arrangementer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudstjenesteliste 

 
Vestermarie 

Kirke 

Dag / dato / 

præst 

Nylars 

Kirke 

 

9:00 

Mariæ 

bebudelses dag 

2. april 

v. LUK 

 

10:30 

 

17:00* 

Torsdag 

6. april 

v. LUK 

 

-- -- -- 

 

10:30 

Palmesøndag 

9. april 

v. LUK 

+ US 

14:00* 

 

10:30 

Skærtorsdag 

13. april 

v. LUK 

 

17:00* 

 

19:00* 

Langfredag 

14. april 

v. LUK 

 

20:30* 

Sanglærkerne 

14:00*  

Påskesøndag 

16. april 

v. LUK 

NylarsKoret 

10:30* 

 

10:30 

1. s. e. påske 

23. april 

v. HRN 

 

9:00 

v. BF 

9:00 

2. s. e. påske 

30. april 

 

v. US 

10:30 

Kirkekaffe 

10:30 

3. s. e. påske 

7. maj 

v. vikar 

 

9:00 

 

10:30* 

Bededag 

12. maj 

v. LUK 

 

# 

 

9:00 

4. s. e. Påske 

14. maj 

v. vikar 

 

10:30 

 

10:30 

5. s. e. Påske 

21. maj 

v. vikar 

 

9:00 

 

# 

Kristi 

himmelfart 

25. maj 

v. LUK 

 

10:30* 

 

9:00 

6. s. e. Påske 

28. maj 

v. vikar 

 

10:30 

 

*: Se omtale  

 

#: fælles 

gudstjeneste i 

pastoratet 

 

LUK: Lars Ulrich Kofoed 

BF: Birgit Friis  

HRN: Henriette Ry Nielsen 

US: Ulla Skou 

Vikar: se sogn.dk eller 

dagspressen for præst    

 

*Torsdag d. 6. april kl. 17:00 

Gud og påskeæg. Konfirmanderne har i 

fællesskab skabt en særlig familiegudstjeneste. 

Der er fællesspisning med påskekylling og 

selve gudstjenesten handler om påskens under 

og involvere vist nok en påskeægsjagt.  

Børn spiser gratis, mens voksne giver 20 kr.                                                                                                                                                                                        

Sted: Vestermarie Kirke 

Tilmelding til spisning på tlf. 40 98 72 69 

(Else) / tlf. 29 39 39 87 (præsten). 

*Palmesøndag d. 9. april kl. 14:00 

Kom højt til vejrs med konfirmanderne, der 

holder rappellegudstjeneste sammen med 

Ulla Skou. Det handler om tillid og tiltro. 

Sted: Nylars Kirke 

Tilmelding til rappelling er nødvendig, 

kontakt præsten på tlf. 29 39 39 87 

 

*Skærtorsdagsmåltid d. 13. april kl. 17:00 

Efter gudstjenesten er der fællesspisning med 

påskelam på Samlingshuset. Der gives kr. 75,- 

for mad uden drikkelse. Kaffen giver kirken. 

Sted: Nylars Kirke / Samlingshuset 

Tilmelding til fællesspisning er nødvendig på 

tlf. 23 98 68 44 (Ellen) senest d. 6. april  

 

*Langfredag d. 14. april kl. 19:00 og 20:30 

Liturgiske gudstjenester i kirkerne.  

Vi begynder i Vestermarie med ekkoet af 

nattens forræderi og ender i Nylars med Jesu 

fuldbragte død på korset. Der bydes på et glas 

portvin i våbenhuset efterfølgende.  

Sted: Vestermarie og Nylars kirker  

Tilmelding er ikke nødvendig 

 

Torsdag d. 27. april kl 14:00 

Nylars inviterer på Ældreudflugt til den 

katolske kirke i Aakirkeby, Cafebesøg og 

fællesspisning på samlingshuset.  

Sted: læs mere inde i bladet 

Tilmelding nødvendig og gives senest d. 20. 

april på tlf. 23 98 68 44 (Ellen) 

 

 

 



 


