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PINSE – KIRKEÅRETS UKENDTE HØJTID 
Julen er kendt og elsket af alle. Påsken har vi så nogenlunde fod på - men pinsen?? Den 
har folkeligt set ingen gennemslagskraft.  Måske fordi den ikke skaber billeder i os på 
samme måde som julens barn i krybben eller påskens kors på Golgatha. 
Pinsen fejres til minde om Helligåndens komme til verden. Men hvad – eller hvem er 
Helligånden? Det er svært at sige med et enkelt ord. Vi har brug for billeder. 
Helligånden er f. eks. ofte blevet sammenlignet med vinden. Man kan ikke se vinden, 
men man kan se, hvad den gør: Får træer til at svaje og håret til at blafre. Og på samme 
måde med Helligånden. Den kan ikke ses; men dens virkninger kan ses og føles. Den 
ophæver tiden mellem dengang og i dag. Den gør julens og påskens begivenheder til 
nutid. Det, som skete dengang, det sker for mig i dag. Helligånden er så at sige Guds 
budbringer, nu da Jesus ikke længere er iblandt os. 
Duen er derfor et andet yndet billede på Helligånden. I Det Gamle Testamente var 
det duen, der vendte hjem med olivengrenen til Noah på arken. Og i Det Nye Testa-
mente døber Johannes Døber Jesus i Jordanfloden, hvor Helligånden daler ned over 
Jesus som en due  
I nogle kirker hænger duen over prædikestolen som inspiration for præsten, som skal 
forkynde Guds ord. 
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VORES PRÆST GÅR PENSION! 
 

 
 

En epoke er ved at slutte. 
I 1981 blev Ruth van Gilse kaldet til embedet som sog-
nepræst ved Nylars Kirke. Det er altså over 30 år siden, 
at Ruth som nyuddannet teolog skulle finde fodfæste i 
sit nye sogn.  

Det er gået godt, og vi er sikre på, at det har været til 
gensidig glæde, respekt og tilfredshed for alle. Præste-
familien har været et frisk og sundt pust i sognet. 
Ruth har altid passet sin funktion som sognepræst med 
engagement, dygtighed og punktlighed. Både i glæde 
og sorg, gudstjenester, barnedåb, konfirmation, bryllup 
og begravelser. 
Det seriøse, opbyggelige og varierede indhold i hendes 
søndagsprædikener har passet godt til hovedparten af 

kirkegængerne - både sognebørn, sognebåndsløsere og turister. Ruths måde at være 
præst på har ”passet til sognet”.  
Vi har desuden været glade for Ruths engagement i ”de ældres udflugt”, i vinterens fire 
foredragsaftener og i ”Folkekirkens mellemkirkelige Råd” med levende beretninger fra 
møder og interessante rejser. 
Ruths daglige arbejde har varieret meget, lige fra besøg hos ældre og syge, andagter på 
plejehjemmet og deltagelse i bøndernes årlige Ølgilde og øvrige aktiviteter i sognet. 
Tak for godt samarbejde med menighedsråd og kirkens personale. 
Ruth, selv om 30 år i og for sig er lang tid som præst i et sogn, så havde vi gerne set, at 
du var blevet nogle år endnu. Men nu har du og Titiaan besluttet at flytte til Rønne og 
have mere tid til familie og børnebørn. 
Vi ønsker dig alt godt, takker for mange gode år og ser frem til at møde dig som ”gæst” 
i dit gamle sogn. 
Søndag d. 3. juli kl. 10.30 holder Ruth van Gilse afskedsgudstjeneste i Nylars Kirke. 
Alle inviteres derefter til en let frokost i Samlingshuset, hvor også Nylarskoret vil være 
med til at gøre dagen festlig for Ruth.  

På menighedsrådets vegne 
Kaj Hansen   

 

ALT HAR SIN TID 
Det var en sen vinterdag i marts 1981, at jeg og min lille familie tog turen med vores 
flyttelæs fra Rønne til Nylars. Jeg var blevet ansat som sognepræst i Nylars. Det var mit 
første embede, så det var med bankende hjerte og stor spænding, at vi nærmede os præ-
steboligen. Hvordan ville mon være at blive præst i et lille landsogn? Ville jeg mon 
kunne leve op til menighedens forventninger? Og ville vi kunne få det til at fungere 
som præstefamilie? 
En sen vinterdag – næsten på dato 30 år senere – gik turen med flyttelæsset fra Nylars 
tilbage til Rønne. Og her med udgangen af september måned er det så helt slut med min 
tid som sognepræst i Nylars. 
Jeg lovede i sin tid menighedsrådet at blive i sognet mindst dobbelt så længe som min 
forgænger – det vil sige 12 år. Det virkede dengang totalt uoverskueligt, men det blev 
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altså til 30½ år! Og sådan går det, når 
man er i godt selskab. Både jeg og min 
familie er dybt taknemmelige over, at 
vi i så mange år har fået lov til at være 
en del af livet i Nylars sogn. Jeg har 
som præst fulgt jeres liv i glæde og 
sorger og på ganske almindelige hver-
dage. Og når jeg nu forlader Nylars er 
det en hel masse erfaringer, en hel mas-
se oplevelser, en hel masse bekendt-
skaber, en hel masse glæder rigere. 
Det skal ikke være nogen hemmelig-
hed, at det er svært for mig at forlade 
sognet, hvor jeg efterhånden både gifter 
dem, jeg har døbt og konfirmerer børn, 
hvis forældre jeg også har konfirmeret.  
Ja, nogle familie har jeg fulgt i 4 gene-
rationer.  
Men alt har sin tid! 
Tak til alle jer, som tog så godt imod 
mig og min familie, og som så trofast 
har ladet mig være jeres præst. Tak til 
menighedsrådet for godt samarbejde. 
Tak til kirkens personale, som altid 
loyalt har delt arbejdet med mig. Også 
tak til Vestermarie sogn, som kom til 
som ”bonusbarn” i 2010, men som jeg 
som vikar jo har kendt i alle årene. 
Tusind tak til jer alle! 

Kærlig hilsen fra jeres gamle præst 
Ruth van Gilse 

 

               
KONFIRMATION 
Kr. Himmelfartsdag d. 2. juni 
Camilla  Mogensen 
Jannick Olsen 
Lærke Poulsen 
Mette Thorsen 
Micki Kofod-Mortensen 
Nicolaj René Schmidt Kristensen 
Tobias Hjorth 


 
KALENDER 
Onsdag d. 1. juni kl. 19.30  
Koncert  i Vestermarie kirke  med Ib-
sker-Svaneke kirkekor.  
På programmet står sange fra Højskole-
sangbogen. Der er gratis adgang. 
                           * 
Torsdag d. 16. juni holder Nylars sogn 
sin årlige udflugt for de ældre i sognet. 
Tilmelding senest d. 9. juni på:  
Tlf.  40 37 07 02 (Liza Sonne) 
eller 56 97 20 13 (Sognepræsten) 
                           * 
Søndag d. 26. juni  arrangerer Vester-
marie sogn i samarbejde med Vester-
marie Borgerforening en udflugt til 
Sydbornholm. 
Mødested: Parkeringspladsen ved Ve-
stermarie Kirke kl. 13,30. Tur og kaffe 
er gratis. 
Tilmelding senest torsdag d. 23/6 til 
Flemming Hansen  tlf 56990298.   
e-mail. askene5@gmail.com 
Sv.Aage Kristoffersen  tlf. 56999414 
email. sakr@privat.dk 
                            * 
Søndag d. 3. juli kl. 10.30 er der af-
skedsgudstjeneste i Nylars kirke med 
sognepræst Ruth van Gilse og efterføl-
gende kirkefrokost i Samlingshuset. 
                            * 
Torsdag d. 7. juli  arrangerer Nylars 
sogn i samarbejde med borgerforenin-
gerne i Nylars og Lobbæk udflugt til 
Klint.  
Vi mødes på p-pladsen ved kirken kl. 
18.45. Der vil på Klint være rundvis-
ning med guide. Efterfølgende er der 
kaffe/the med kage. 
                           * 

MINI-MOK og MOK-
klubben holder sommerferie til d. 25. 
august 
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GUDSTJENESTELISTE 

JUNI Vestermarie Nylars 
d.   2.: (Kristi Himmelfartsdag) Ingen 10.30 Konfirmation 
d.   5.: (6.s.e.p.)  09.00 10.30  
d. 12.: (Pinsedag)       10.30 GL 09.00 BF 
d. 13.: (2. Pinsedag) Fælles ø-gudstjeneste i Kyllingemoderen kl. 10.30  
d. 19.: (Trinitatis)         09.00 GL 10.30 MS 
d. 26.: (1.s.e.t.) 10.30  09.00 
 
JULI 
d.   3.: (2.s.e.t.)  Ingen 10.30Afskedsgudstjeneste 
d. 10.: (3.s.e.t.)             10.30 PHM 09.00 FHK 
d. 17.: (4.s.e.t.)           09.00 FHK 10.30 HN 
d. 24.: (5.s.e.t.)        10.30 KB 10.30 BF 
d. 31.: (6.s.e.t.)       09.00 BF 10.30 EJ 

Vikarierende sognepræster: 
GL: Gotfred Larsen. BF: Birgit Friis. MS: Matilde Svendsen 
PHM: Peter Hauge Madsen; FHK: Frederikke Kjeldsen; KB: Katrine Blin-
kenberg; EJ: Erik Jørgensen 

ADRESSER 
 

Kirkebogsførende sognepræst  
Ruth van Gilse, Kirkevej 17,  
Nylars, 3720 Åkirkeby.  
Tlf. 56 97 20 13.  
E-mail: rhg@km.dk 

Graver Vestermarie 
Carsten Munk, Kirkevej 24k, 
Vestermarie, 3700 Rønne 
Tlf: 56 99 94 10 
E-mail:  
vestermarie.kirkegaard@mail.dk 

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

 Udgivet af Vestermarie og Nylars sogne 
Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten 

Vestermarie menighedsråd: 
Formand Kjeld Larsen 
Tlf. 56999044 eller 30182323 
 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 for-    
vejen. 

Kirkernes hjemmeside:     
www.nylarskirke.dk 
www.vestermarie.folkekirken.dk 
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