
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastelavn er mit navn…  
Første søndag i februar er 

fastelavnssøndag. Her hører vi en fortælling 

om en blind mand, der sidder ved vejkanten 

og tigger. Han hører at Jesus kommer forbi, 

og giver sig til at råbe efter ham, selvom folk 

forsøger at dæmpe ham ned. Jesus stopper op 

ved hans side, taler med ham og giver ham 

synet tilbage. Manden følger Jesus og priser 

Gud fordi han nu kan se. 

 

Til fastelavn ynder vi at klæde os ud, børnene 

gør i al fald. De tager smukke kjoler, dragter 

og kapper på og måske en maske foran 

øjnene. Nogle er superhelte, andre er 

uhyggelige skeletter og nogle er prinsesser. Et 

har de dog til fælles, de er noget andet end sig 

selv den dag, og det ved vi alle sammen godt. 

Den dag bæres maskerne tydeligt og det er en 

dag til fis og ballade og tøndeslagning. 

 

Vi voksne har dog tit nok erfaret, at masker er 

noget der gøres brug af også udenfor 

fastelavn. Det er ikke fysiske masker, vi 

mener, men usynlige masker vi tager på 

overfor hinanden. Vi viser ikke alverden, 

hvem vi i virkeligheden er. Vort sande jeg 

viser vi kun til dem, vi stoler på: Den nære 

familie og vore gode venner. De får lov til at 

se os som dem vi er. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overfor arbejdet og den brede offentlighed 

tager vi en maske på. Nogle gange er det 

måske ikke meget vi skjuler for andre, mens 

vi andre gange knap nok kan kende os selv.  

Der er dog en, som altid ser igennem vore 

masker og som vi ikke kan skjule os for: Jesus 

selv. Han piller alle masker af og ser direkte 

på os som dem vi er, på godt og ondt.  

 

Han stoppede op ved vejkanten og så den 

blinde mand – og helbredte ham. Han 

fjernede det lag, der var for hans øjne, så han 

atter kunne se. Akkurat som han stopper op 

foran os og tager masken bort og ser på os 

som dem, vi er.  

 

Det er vigtigt at huske hinanden på, at lade 

maskerne falde ind imellem. Vi må gerne 

være sårbare og stole på hinanden. Stole på, at 

dem vi omgiver os med både kan rumme vore 

gode og dårlige sider. Det er i orden at være 

trist og mut selvom andre er glade.  

 

Fastelavn er indledningen på fastetiden, som 

skal forberede os på påskefejringen. Det er 

anledning til refleksion og eftertanke, inden vi 

skal igennem den store fortælling om svigt, 

mod og offer skærtorsdag og langfredag. 

Forude venter påskedag, hvor vi med 

solopgangen kan glæde os over evangeliets 

glade budskab: JESUS LEVER! 

Glædelig fastelavn – og glædelig påske. 
 

Sognepræst Lisbeth Ravn Bolin 

 



Landsindsamling 13. marts 2016 

Ved Folkekirkens Nødhjælps årlige 

indsamling i 2016 sætter vi fokus på verdens 

fattigste kvinder. Kvinder og piger er dem, 

der lider mest under fattigdom, men det er 

også dem, der bedst kan bekæmpe den. Når vi 

styrker kvinderne, kommer det ikke kun dem 

selv, men også deres familie og 

lokalsamfundet til gode. 

 
I mange lande er kvinders rettigheder sikret i 

grundloven. Alligevel lider kvinder under 

fysisk og psykisk vold og diskrimination - og 

de er ofte uvidende om, at de har rettigheder. 

Folkekirkens Nødhjælp: 

 oplyser kvinder om deres rettigheder 

 uddanner kvinder, så de finder styrke 

og stemme i både familien og 

samfundet 

 involverer kvinder i aktiviteter, der 

forbedrer deres økonomi 

 fremmer kvinders ret til at eje jord 

 modarbejder misbrug af og vold mod 

kvinder. 

 
For at ændre de traditionelle kønsroller og 

grundlæggende forandre kvinders vilkår, skal 

mændene involveres. 

Derfor arbejder Folkekirkens Nødhjælp og de 

lokale partnere aktivt på at inddrage mænd, 

især de lokale embedsfolk og traditionelle 

ledere i landsbysamfundene. På landsbyplan 

oplyses både mænd og kvinder om kvinders 

lovsikrede rettigheder, og der nedsættes 

landsbykomiteer til at diskutere løsninger på 

lokale problemer. 

 

Ønsker DU at være med til at samle ind, kan 

du melde dig til ved henvendelse til 

sognepræsten. Indsamlingsbøsse mv. kan 

afhentes i konfirmandstuen søndag den 13/3 

fra klokken 10 og skal afleveres samme sted 

senest kl. 15.  

 

 

 

 

 

Nytår i Nylars 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Alex Andersen 

1. januar samledes flere trofaste kirkegængere 

i Nylars kirke til nytårsgudstjeneste. 

Efterfølgende fik alle et glas champagne og et 

stykke kransekage, og der blev ønsket godt 

nytår og talt sammen på kryds og tværs.  

December har også budt på flere 

arrangementer, heriblandt juletræstænding 

ved Samlingshuset og de 9 læsninger, hvor 

Nylarskoret medvirkede. Ved begge 

arrangementer mødte Nylarsboerne talstærkt 

op, på trods af decembers travlhed. 

 

Juleaften i Vestermarie 

 
Foto: Lene Dahl 

Juleaften bød på et improviseret krybbespil i 

Vestermarie kirke, hvor børn fra forsamlingen 

deltog som både engle og hyrder. Det vakte smil 

og latter hos alle, som på denne måde fik en god 

start på juleaften.  

 

 



Arrangementer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sognepræst 

Lisbeth Ravn Bolin 

Vestermarievej 41, Vestermarie, 3700 Rønne 

Telefon: 56 99 90 03 / 29 39 39 87 
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

Februar: 

3. februar:  Prædikengruppe i konfirmandstuen i vestermarie kl. 10.30-12 

En gang om måneden inviterer sognepræsten til en uformel snak om de 

kommende søndages tekster. Hvad får de os til at tænke på, hvad undres vi over 

og hvad kunne prædikenen indeholde? Det kræver ingen særlige forudsætninger 

at møde op, og enhver er velkommen. Tilmelding nogle dage forinden til 

sognepræsten. 

4. februar:  Menighedsrådsmøde i Nylars sogn kl. 19. Mødes afholdes på adressen  

Kirkevej 15 
Menighedsrådsmødet er offentligt, men afholdes i privat hjem, derfor bedes 

meddelt formand Ellen Andersen hvis man ønsker at overvære mødet. 

7. februar:  Børnegudstjeneste i Vestermarie kirke 10.30. Efterfølgende kirkefrokost og  

tøndeslagning på skolen 

Kom gerne udklædt og tag hele familien med. Frokosten er gratis, ingen 

tilmelding nødvendig. 

25. februar:  Menighedsmøde i Nylars Samlingshus kl. 19. 

Først vil bedemand Anne Langskov fortælle om regler, rettigheder, etik mm. i 

forbindelse med begravelse og bisættelse. Dernæst vil menighedsrådet orientere 

om dets arbejde og virke i det forgangne år, samt om planer og tiltag for 

fremtiden. Menighedsrådet er vært ved kaffe og brød. Tilmelding ikke 

nødvendig.  

Marts: 

15. marts: Kl. 19.30: Salmeaften i Vestermarie kirke 

Sognepræst og organist vil i samarbejde afholde en salmeaften, hvor der bliver 

lejlighed til dels at synge nogle salmer, dels høre lidt om baggrunden for disse 

salmer. Temaet er endnu ikke fastlagt. Efterfølgende er der kaffe i våbenhuset. 

Tilmelding ikke nødvendig.  

24. marts:  Gudstjeneste i Nylars kirke kl. 17 med efterfølgende spisning  
Ligesom sidste år til påske, vil Nylars menighedsråd gerne invitere alle 

interesserede til spisning skærtorsdag på Samlingshuset efter gudstjenesten.  

Maden betaler man selv, prisen er 75 kr. pr. kuvert. Menighedsrådet giver en 

kop kaffe efter maden. Tilmelding til formand Ellen Andersen senest 16/3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 

søndag den 13/3 fra 10-15. Tilmelding som 

indsamler til sognepræsten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Søndagens navn 

7. februar 10.30 LB 
Børnegudstjeneste 

Kirkefrokost 

9.00 LB Fastelavn 

14. februar 9.00 JK 10.30 US 1. s. i fasten 

21. februar 10.30 LB 9.00 LB 2. s. i fasten 

28. februar 9.00 LB 10.30 LB 
 

3. s. i fasten  

6. marts 10.30 LB 
Kirkekaffe 

9.00 LB Midfaste 

13. marts 9.00 LB 10.30 LB Mariæ bebudelsesdag 

20. marts 10.30 LB 9.00 LB Palmesøndag 

24. marts 10.30 LB 17.00 LB Skærtorsdag 

25. marts 10.30 LB 
Liturgisk  

9.00 LB 
Liturgisk 

Langfredag 
 

27. marts 14.00 LB 
Børnegudstjeneste 

10.30 LB 
Kirkekaffe 

Nylarskoret 
medvirker 

Påskedag  
 

28. marts 10.30 LB Ingen 2. påskedag 

LB = Lisbeth Bolin 

JK = Jens Kaltoft 

US = Ulla Skou 

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

www.nylarskirke.dk og www.vestermariekirke.dk 
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