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EFTERÅR I SALMER. 

 
Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er 
det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld, nærmer sig sin 
afslutning. Det er nu så meget efterår, som det når at blive, inden året glider over i vinter 
og mørket tager endnu mere magt. 
 
For mange er det vemodigt. Efterår minder om forgængelighed, om forfald og tab, for 
overalt i naturen mødes blikket af henvisnen og død. Og det værste er, at når vi oplever 
naturens forgængelighed bliver vi stærkt mindet om vor egen forgængelighed og livets 
korthed.  
Når salmisten i Ps. 103,15 skriver, at ”Menneskets liv er som græsset”, så er det livets 
korthed, han beskriver. De unge vrisser og siger: Vrøvl, livet er da langt! Men 
alderdommen giver salmisten ret. Et liv, der ligger foran os, synes ganske rigtigt langt; 
men et liv, der er brugt, fylder ikke meget. Det er kort, som græssets.  
 
Ligesom det ikke er tilfældigt, at vi fejrer Jesus, der kommer som verdens lys, i julen, når 
dagene er kortest og lyset vender tilbage, og at vi fejrer påske med 
opstandelsesbudskabet i foråret, når naturen vågner, og vi oplever livet vende tilbage, 
sådan er det heller ikke tilfældigt, at vi på denne årstid fejrer alle helgen, hvor vi mindes 
vore døde. For det svarer til oplevelsen af årstidens forfald og tab. Det er vemodigt, 
derfor er det også tiden for sorg og depression. 
 
Blandt de nye salmer i salmebogen er der en prægtig efterårssalme af Lars Busk 
Sørensen, som nok vil komme til at konkurrere med Nu falmer skoven og Dybt hælder 
året i sin gang. Den er da også placeret iblandt dem som nr. 731:  

Nu står der skum fra bølgetop.  
  og blæsten river ned og op, 
  hvad Gud en sommer skabte. 
  Nu kan alene kærlighed 
  forhindre, at vi synker ned 
  i bitterhed, fortabte. 
 



Hele salmen tåler og fortjener at blive nærlæst, men ikke mindst står sidste halvdel af 
første vers stærkt i sin dobbelttydighed. For når alene kærlighed kan forhindre, at vi 
synker ned i bitterhed, fortabte, så er det nærliggende at tænke på Guds kærlighed, der i 
den mørke og svære tid skal redde os fra bitterhed og fortabthed. Og det er ret at tænke 
sådan. 
Men udsagnet gælder også menneskelivet. Alt for mange mennesker visner hen i 
bitterhed og selvynk. En bitterhed, som kan tangere fortabthed. Men salmen har ret i, at 
alene kærlighed kan forhindre, at vi går fortabt i vor bitterhed. Og det drejer sig ikke så 
meget om den kærlighed, vi mener, vi har ret til og krav på fra andre, og som vi jo ikke er 
herrer over, men langt mere om den kærlighed, vi skal give andre, bl.a. i form af 
tilgivelse, og som kan forhindre, at vi synker ned og går fortabt i vor bitterhed.  
     

Gotfred Larsen. 
                ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

NYT FRA NYLARS. 
Søndag den 3. juli holdt vores præst, Ruth van Gilse, sin afskedsgudstjeneste i en 

fyldt Nylars Kirke. Menighedsrådet inviterede derefter til en let frokost i Samlingshuset, 
hvor over 100 personer tog imod invitationen, fra både Nylars og Vestermarie, 
sognebåndsløsere og gæster. 
Nylars Koret gav en privat koncert som afskedsgave til Ruth og hendes familie. 
Der var takketale af menighedsrådsformand Kaj Hansen, som også overrakte kirkens 
gave, samt flere taler.  
Ruths over 30 år som præst har sat sit præg, som det var godt at fejre! 

 
 
Nylars kirke havde den årlige 
sogneudflugt d. 16. juni.  
Først bød Ruth van Gilse velkommen til 
Hotel Balka, hvor eftermiddagskaffe og 
lagkage blev nydt (se foto), inden turen gik 
videre til Svaneke kirke med andagt og 
rundvisning. 
Dagen sluttede med smørrebrød og 
hyggeligt samvær på Nylars Samlingshus. 
 



Der er ved at være tradition for, at 
Nylars Kirke og Nylars Borgerforening 
laver en fælles sommer aftentur. 
Vi mødtes torsdag d. 7. juli ved kirken, 
og i år deltog også Lobbæk 
Borgerforening. 38 glade deltagere kørte 
til Klint, hvor lektor Ivar Lærkesen gav 
os en levende beskrivelse af området og 
de stenbrud, som indtil 1960`erne gav 
aktiviteter og arbejdspladser. Efter at 
have nydt udsigten og en spændende 
tur over klipperne var der kaffe og kage 
i det fri ved Lobbæk Medborgerhus i 
den skønne sommeraften. En dejlig 
oplevelse! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vestermarie og Nylarsker pastorat er i 
dette efterår uden præst, efter at 
Flemming Anker gik på pension ved 
årets begyndelse og Ruth van Gilse gik 
på pension med udgangen af september. 
Embedet er just ved at blive opslået, 
men ansættelsesproceduren gør, at det 
er realistisk at regne med, at en ny præst 
først er på plads i begyndelsen af det 
nye år.  
I mellemtiden passes embedet 
administrativt af provst Gotfred Larsen, 
Rønne, som også underviser sognenes 
konfirmander hver torsdag eftermiddag.  
Gudstjenesterne varetages af de af 
provstiets præster, som kan de 
pågældende søndage. Se 
gudstjenestelisten bagest i bladet her.   
Henvendelse ang. kirkelige handlinger 
o.a. kan rettes til 
 Gotfred Larsen, Rønne, tlf. 56 95 31 95, 
mail: GLA@KM.dk. 

 

 

Allehelgen 
I år er allehelgensdag søndag den 6. 
november. Selv om vi ikke dyrker 
helgener som mellemmænd mellem os 
og Gud, har vi altså bibeholdt 
allehelgensdag både i kalenderen og i 
kirkeåret.  
Vi tænker i den forbindelse ikke på 
mennesker med særlig fortjeneste over 
for Gud, men vi tænker på vore kære 
afdøde, som vi den dag i særlig grad 
mindes. 
Således er det en smuk skik, at vi ved 
gudstjenesten på allehelgens søndag 
læser navnene op på dem, der er døde i 
sognet og bisat eller begravet fra kirken 
det foregående år.  
Allehelgens søndag er der gudstjeneste i 
Vestermarie Kirke kl. 14.00 ved Erik 
Jørgensen. Efter gudstjenesten er der 
kirkekaffe i våbenhuset.  
I Nylars Kirke er der gudstjeneste kl. 
16.00 ved pastor Jens Borg Spliid, Nexø. 
Også her bliver navne på døde og 
begravede i sognet oplæst.   
Det er en smuk skik, at mange 
pårørende deltager i gudstjenesten og 
derefter går til de kæres grave.  
 
 
 
 
 
 

KFUM og KFUK  
i Fritidskælderen  
på Vestermarie Skole: 
 
MiniMOK hver torsdag 

kl. 16.00 – 17.30 
for børn i 0. - 2. kl. 
 
MoK-klubben hver torsdag 

kl. 18.30 – 20.00 
for børn i 3. - 6. kl. 
Efterårsferie i uge 42. 
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KALENDER: 
Torsdag den 24. november kl. 19.30  
Museumsinspektør Finn-Ole Nielsen 
fortæller og viser billeder om 
fortidsminder og oldtiden i Nylars. 
 Sted: Nylars Samlingshus. 
Søndag den 27. november kl. 14.00 

(første søndag i advent): 
Gudstjeneste i Nylars kirke, hvorefter 
juletræet tændes i samarbejde 
med Nylars Borgerforening. 
Herefter kaffe, the, gløgg og æbleskiver 
i Nylars Samlingshus. 
 
ADRESSER: 
Vikarierende kirkebogsførende 
sognepræst 
Provst Gotfred Larsen, 
Søborgstræde 11, 3700 Rønne. 
Tlf. 56 95 31 95. GLA@km.dk 
Graver Vestermarie 
Carsten Munk, Kirkevej 24k, 
Vestermarie, 3700 Rønne 
Tlf: 56 99 94 10 
vestermarie.kirkegaard@mail.dk 
 

Graver Nylars 
Svend Grenaa, Kirkevej 10k, 
Nylars, 3720 Åkirkeby. 
Tlf. 56 97 28 13 
Eller mobiltlf. 40 42 59 14. 
Vestermarie menighedsråd 

Formand Kjeld Larsen Tlf. 56 99 90 44 
eller 30 18 23 23. kjeld.larsen@brk.dk 
Nylars menighedsråd: 

Formand Kaj Hansen 
Tlf. 56 97 22 50 
kildesgaard@post.tele.dk 
 
KIRKEBIL 
Kirkebilen kører til alle gudstjenester. 
Benyttelse er gratis. 
Kirkebilen bestilles hos Dantaxi, 
tlf. 70 25 25 25 og helst dagen i forvejen. 
 
Kirkernes hjemmeside: 
www.nylarskirke.dk 
www.vestermarie.folkekirken.dk 
 

Udgivet af Vestermarie og Nylars sogne. 
Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten 

GUDSTJENESTELISTE 

 

Oktober Vestermarie Kirke Nylars Kirke 

 

  2.  (15.s.e.t) 10.30. Katrine Blinkenberg      9.00: Gotfred Larsen 

  9.  (16.s.e.t)   9.00. Per Munch 10.30: Birgit Friis 

16. (17.s.e.t) 10.30. Gotfred Larsen   9.00: Peter Hauge Madsen 

23. (18.s.e.t)   9.00: Katrine Blinkenberg   10.30: Jørn Sjøholm 

30. (19.s.e.t) 10.30. Erik Jørgensen   9.00: Birgit Friis 

 

November 

  6. (a.h.s.) 14.00: Erik Jørgensen 16.00: Jens Borg Spliid 

13. (21.s.e.t)   9.00: Erik Jørgensen  10.30: Peter Hauge Madsen  

20.(s.s.k.*) 10.30: Peter Hauge Madsen     9.00: Matilde N. Svendsen 

*Sidste søndag i kirkeåret 

27.(1.s.advent) 9.00: Peter Hauge Madsen  14.00. Katrine Blinkenberg 

 



 


