
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastetid og -lavn 
 

Knapt er julen ovre og nytåret fejret, inden vi 

kaster os over en ny højtid med alt, hvad det 

indebærer af festivitas, lækkerier og pyntning. 

Ligesom julen hastes igennem og begynder, 

længe før traditionen foreskriver, så kunne jeg 

i juleugen vandre forbi et par bagerier i 

Rønne. De forkyndte allerede fastelavnstiden 

med fastelavnsboller afbilledet på store skilte 

med spotpriser. Helt så galt stod det dog ikke 

til i legetøjsbutikkerne. Ganske vist har de 

fået udklædning året rundt, men de lod 

fastelavnstønder, -kroner og -masker vente.  

Kirketraditionen lod 

oprindelig julen holde 

noget længere end vi 

og butikkerne gør i dag. 

I princippet var det først ved Kyndelmisse, at 

julen for alvor var ovre, ovenpå Epifanitiden 

(Åbenbaringstiden), hvor det voksne Jesus-

barn gennem kirkeårets læsninger lader os 

alle forstå, at Gud ikke er en stor hvidskægget 

og dømmende enevældskonge på himerigets 

trone, men den kærlige, tilgivende og hel-

bredende Gud, født, svøbt og lagt blandt dyr 

og mennesker i en krybbe. En Gud nær sin 

skabning og i ydmyghed ridende ind i 

Jerusalem på et æsel søndagen før påskedag. 

At det lige er påsken, som jeg nævner her, er 

ikke tilfældig, for datoen for fastelavn afgøres 

af, hvornår det er påske. Tidligere mødtes alle 

voksne fastelavnssøndag udklædte og klar til 

at jage ondskab på flugt. Det er forsat denne 

tradition, vi holder i hævd med tøndeslagning,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

men siden dengang er vi heldigvis blevet 

civiliserede og har indset, at vi ikke kan jage 

ondskab på flugt med vold og tøndeslag, men 

kun ved næstekærlighed og begrænsning af 

skade på vores omverden og medmennesker.  

Gamle traditionsrige 

helligdage, såsom 

askeonsdag, hvide-

tirsdag og fastelavns-

mandag er gennem 

tiden forsvundet ud i 

glemslen på grund af helligdagsreformer. Med 

de nævnte dage og fastelavnssøndag indledtes 

en fyrre dage lang faste uden kød og luksus. 

Fyrre dage, som Bornholm tjente godt på, da 

vi kunne eksportere sild i tøndevis til Polen, 

tyskerne og resten af den katolske verden.  

Men selvom disse dage og fasten er væk, så er 

det måske en overvejelse værd, om ikke vi 

alle kunne have godt af sådanne fyrre dages 

pause fra luksus og lignende. Vi fejre Jul, 

Fastelavn, Påske, Kristi Himmelfart, Pinse, 

Sankt Hans, Høst, Børnenes halloween, Alle-

helgen og Advent med en sådan hast, at vi 

ikke rigtig når at opdage, hvad det egentlig er 

vi fejre eller, hvem vi fejre med. Måske vi alle 

-sammen kunne have godt af at stoppe op i 

denne tid og faste lidt fra ”sociale” medier og 

TV-/internetforbruget og finde tilbage til dem, 

vi fejre livet med. Måske vi alle-sammen vil  

have godt af at faste lidt fra travlheden og 

nyde vinteren sammen, gåture i foråret og 

festlighederne med samtale, nærvær og 

fællesskab med dem vi holder af. Smide vores 

masker og stå frem for hinanden.    



 

NylarsKoret fyldte rundt 
 

I 2016 var det hele fyrre år siden, at den 

nyuddannede lærer og organist Steffen 

Hylding bankede på døren til sognepræsten i 

Nylars, Jens Arendt. Han ville vide, om han 

måtte øve sig på orglet i Nylars, det måtte han 

og han gik derfra med et nystartet kor. Derfra 

gik det stærkt, ikke længe efter øvede små 

tyve kormedlemmer jævnligt i Nylars’ 

konfirmandstue og få måneder senere stod 

koret klar til optræden til julen 1976 i Nylars. 

Det blev hurtigt til optræden i radioen, 

koncerter og endnu flere medlemmer.  

Julen 2016 stod NylarsKoret så igen i Nylars, 

klar til en jubilæumskoncert i forbindelse med 

de Ni læsninger, en tradition som den senere 

sognepræst i Nylars, Ruth Van Gilse, 

påbegyndte på Bornholm.  

Medvirkende ved jubilæumskoncerten var 

også Jens Arendt, som i mellem tiden har 

været præst i Canada, provst på Bornholm og 

Domprovst i Roskilde Domkirke.   

Han gik på pension i 2016, og stod for 

liturgien sammen med Lars Ulrich Kofoed. 

Kirken var velbesøgt og de mange fremmødte 

fik udover korets smukke sang, deres tidligere 

sognepræst også fornøjelsen af at høre bibelen 

oplæst på bornholmsk. Alt i alt en festlig 

fejring af et travlt kor, som fyldte fyrre, og så 

blev festlighederne naturligvis afsluttet med 

kaffe, kage og gode samtaler.  

 

Landsindsamling 
 

Folkekirkens Nødhjælp samler ind i alle 

landets sogne søndag d. 12. marts kort efter 

gudstjenesterne i kirkerne.  

Vil du bidrage med din hjælp, kan du rette 

henvendelse til sognepræst Lars Ulrich 

Kofoed på luk@km.dk eller tlf 29 39 39 87. 

Der er brug for alle hænder, da erfaring 

fortæller, at mange vil bidrage til en bedre 

verden, især når muligheden står lige uden for 

deres dør. Jo flere vi er, des flere hjælper vi. 
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Optog gennem Vestermarie 
 

På årets anden søndag troppede lidt over et 

halvt hundrede Vestermarieboere op ved 

Vestermarie skole med tre Dannebrogsfaner.  

Repræsentanterne fra byens foreninger gik 

derfra i et langt optog til Vestermarie Kirke, 

hvor dette års Nytårs parole var inviteret til 

børne- og ungdomsgudstjeneste. Her fik de 

mange deltagere selskab af yderligere tyve i 

kirken. Alle Vestermaries foreninger stemte i 

og sang ”Vær velkommen Herrens år”. 

Præsten læste derefter lignelsen om ”den 

barmhjertige samaritaner”, og delte herefter 

sine overvejelser. Det indebar et lynkursus i 

førstehjælp og en påmindelse om, at vi ikke 

lader vores næste ligge i grøften. At vi ikke 

lader politikerne tro, at kirken og andre 

frivillige tager sig af og løser Danmarks 

problemer med fattigdom, både den materielle 

og den åndelige. Men også, at kirken og de 

frivillige ikke tror, at politikerne løser alle 

vores problemer. I stedet blev der sendt et håb 

om, at vi hver i sær og sammen vil finde mod, 

kærlighed og opmærksomhed til hinanden, 

hvad enten vi kender det menneske, som 

ligger der, eller sidder grædende på bænken 

ved busstopstedet. Så ingen falder uden, at vi 

i fællesskab løfter hinanden op igen.  

Efter Gudstjenesten vandrede alle tilbage til 

Vestermarie Skole, hvor der var kaffe, kage, 

konkurrencer og uddeling af årsstjerner til 

spejderne fra DDS Vestermarie.  

 

Kolofon 

Kirkevejviser 

 

Kirkebladet 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 og finde det 

elektronisk på kirkernes hjemmesider:  

www.vestermariekirke.dk  

www.nylarskirke.dk 

Redaktør: kst. sp. Lars Ulrich Kofoed 

 

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. 

Du kan også kontakte sognepræsten, hvis 

du vil vies, konfirmeres eller ønsker dit 

barn døbt. 

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

Kirkebil 

Bestilles helst dagen i forvejen på  

tlf 70 25 25 25. Kirkebilen kører til alle 

gudstjenester og benyttelse er gratis.  

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

Nylars menighedsråd  

Formand Ellen Andersen 

tlf. 23 98 68 44  

ellen.nylars@gmail.com  

 

Graver Nylars 

Svend Grenaa 

Kirkevej 10k, Nylars, 3720 Åkirkeby 

Tlf. 40 42 59 14 

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

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 

 

http://www.vestermariekirke.dk/
http://www.nylarskirke.dk/
mailto:ellen.nylars@gmail.com
mailto:vestermarie.kirkegaard@mail.dk


Kommende arrangementer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudstjenesteliste 
 

Vestermarie 

Kirke 

Søndagens 

navn / dato 

Nylars 

Kirke 

 

17:00* 

Kyndelmisse 

2. februar 

 

 

-- -- -- 

 

9:00 

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

5. februar 

 

 

10:30 

 

10:30 

Septuagesima 

12. februar 

 

 

9:00 

 

9:00 

Seksagesima 

19. februar 

 

 

10:30 

 

14:00* 

Fastelavn 

26. februar 

 

 

10:30 

 

9:00 

1. s. i fasten 

5. marts 

 

 

10:30 

 

10:30 

2. s. i fasten 

12. marts 

 

 

9:00 

 

9:00 

3. s. i fasten 

19. marts 

 

 

10:30 

 

10:30 

Midfaste 

26. marts 

 

 

9:00 

*: Se omtale LUK: Lars Ulrich Kofoed     

 

Faste arrangementer  

MOKklubben fra 2. marts 

 

*Torsdag d. 2. februar kl. 17:00 

Gud og pandekager. I anledning af 

kyndelmisse, Kjørmes Knud, en gammel 

kirkelig lysfest, holdes en særudgave af 

børnegudstjenesten Gud og Pasta.  

Pastaen er udskiftet med pandekager, som fra 

gammeltid var traditionel spise denne aften.  

Vi begynder med en kort børnevenlig 

gudstjeneste, hvor børnene får mulighed for 

at rulle sig et ægte bivokslys og synge med 

på nogle fine børnesange. Vi tager også en 

enkelt ægte salme. Efter Gudstjenesten tager 

vi over til Vestermarie skole, hvor der er 

pandekager til de sultne maver.  

Børn: Gratis. Voksne: 20 kr.                                                                                                                                                                                                  

Sted: Vestermarie Kirke 

Tilmelding af hensyn til antallet af 

pandekager på 56 99 00 05 (Else Kofoed) 

eller sms 29 39 39 87 (Lars Ulrich Kofoed). 

*Søndag d. 26. februar kl. 14:00 

Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning. 

Kom udklædt i kirken og slå tønden i sønder 

på skolen. Gæt, hvem der er bag masken og 

nyd kakao, kaffe og fastelavnsboller med alle 

de udklædte børn og voksne, måske endda.  

Sted: Vestermarie Kirke   

Tilmelding er ikke nødvendig 

 

Tirsdag d. 28. marts kl. 19:00  

Radioteateret ved det nye forstanderpar. 

Nylars menighedsråd har inviteret det nye 

forstanderpar for Bornholms højskole til en 

spændende aften. Temaet er radioteateret. 

Det er fortællingen om teateret i en tid før 

TV, video og internet. En tid, hvor det 

visuelle kunne udtrykkes og opfattes gennem 

hørelse og forestillingsevne.  

Sted: Samlingshuset 

Tilmelding er ikke nødvendig 

 

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. 
 

MOKklubben er for alle kreative og 

legesyge børn i 0. - 5. klasse.  

Vi bager, leger og laver hobbyaktiviteter. 

Hver gang starter vi med en lille andagt og 

slutter med saft og kage.  

 

Vi mødes torsdage kl. 15.15 til 16.45 på 

Vestermarie Skole i Fritidskælderen. 
 


