
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Humor, livets krydderi! 
I denne skrivende stund står kornet fint, 
modent og parat til at blive høstet. Når 
høsten så er i hus, så afholdes der over alt i 
Dannevang høstgudstjenester i diverse 
kirker for, at fejre, at endnu et år er høsten 
kommet i hus og for at takke Gud for dette. 
For det er meget vigtigt for os mennesker, 
at vi får noget at spise. Men en anden ting 
der er lige så vigtigt for os mennesker er 
kærlighed. Det vigtigste i et menneskes 
tilværelse er, at man er elsket og har 
kærlighed. Et menneske foruden kærlighed 
er kun et halvt menneske. 
Det næst vigtigste i et menneskes liv er 
humor. For når livet gør ondt, er humor ofte 
det, der gør tilværelsen lidt mere tålelig. 
Eller som den engelske forfatterinde 
Dorothy Parker har udtryk det således: 
¨Humor er et skjold og ikke et våben¨. Med 
andre ord, humor er et skjold, som vi 
mennesker hold op for at beskytte os imod 
livets mange genvordigheder, således at vi 
får mindre knubs.  
Men hvis humor går hen og bliver et våben, 
så er det ikke længere humor men satire. 
Satire har altid et offer og derfor går det 
hyppigt galt. Et eksempel på dette er den 
såkaldte: Muhammed krise. Her tegnede 
man nogle tegninger af en person 
(Muhammed), som et stort antal personer 
anser for at være hellig, og dermed 
overskred man en grænse hos disse 
personer for, hvad man må lave grin med. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I kristendommen har vi også vore grænser 
for, hvad vi finder er morsomt. Men hvor 
den går, ved jeg ikke helt. For det er meget 
individuelt for hver enkel kristen, hvad man 
finder morsomt, ligesom det er indenfor 
andre religioner.  
Men lad mig til sidst give et eksempel på en 
vittighed, som måske enkelte kristne ville 
finde anstødelig, idet den handler om Vor 
Herres Jesu Kristi egen bøn Fadervor. 
 
Den lyder således: En amerikansk sælger 
opnåede audiens hos paven. Han ville 
spørge, om der ikke kunne bevilges en lille 
tilføjelse til Fadervor. Paven erklærede, at 
det var ganske udelukket. 
¨ Jamen, hvis vi nu betaler 7 mio. dollars? ¨: 
sagde sælgeren. 
Paven afslog. Men sælgeren prøvede og 
prøvede med at sætte buddet op. 
Til sidst blev det paven for meget og han 
smed ham på porten. Men lige inden 
sælgeren helt er nået ud af døren, bliver 
paven nysgerrig efter at få at vide, hvad det 
egentlig var for en lille tilføjelse, sælgeren 
ønskede til fadervor. 
Sælgeren svarer: ¨Til ‘ Giv os i dag vort 
daglige brød’ ville vi gerne have føjet ‘og ’og 
en Coca-Cola’ . Men jeg forstår, at det er 
umuligt. Jeg kunne dog godt li´ at vide, hvad 
brødfabrikkerne har givet!¨ 
Humor er virkelig krydderi på tilværelsen!  

 

Henriette Ry Nielsen. 



Børnegudstjeneste i Vestermarie 

kirke den 5. september. 
 

”Gud og Pasta” – børnegudstjeneste i 

Vestermarie kirke kl. 17.00 i samarbejde 

med KFUM og K.  

Efter gudstjenesten spiser vi sammen på 

Vestermarie skole.  

Tilmelding nødvendig senest en uge før til 

sognepræsten eller  

Else Kofoed på tlf. 56 99 00 05.  

Man er velkommen, uanset om man bor i 

Vestermarie eller Nylars sogn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Konfirmandindskrivning. 
 
Nu er det tid til at indskrive sit barn til 
konfirmandundervisning for dem, der 
ønsker, at blive konfirmeret i 
Vestermarie og Nylars kirke år 2014. 
Konfirmationen foregår: 
 

Konfirmation i Vestermarie kirke er 
Store Bededag, fredag den 16. maj, 2014. 
Konfirmationen i Nylars kirke er  
Kristi Himmelfartsdag,  
torsdag den 29. maj, 2014. 
 
Indskrivningen til 
konfirmationsundervisningen skal ske 
hos fungerende sognepræst Henriette 
Ry Nielsen ved Nylars og Vestermarie 
kirke. 
Adresse: Vestermarievej 41,  
3700 Rønne. 
Sidste frist for indskrivning er fredag den 6. 
september. 
*****************************   

  

 

 

 

 

Sigurd Barret kommer til 
Vestermarie! 
Sæt allerede nu X i kalenderen  
fredag den 11. oktober kl. 16.00!  
Sigurd Barrett kommer og fortæller 
bibelhistorier for børn og voksne! 
Mere i næste nummer af kirkebladet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sig nærmer tiden ...... 
 

Noget som går godt - går hurtigt. 

Vores vikarpræst, Henriette Ry Nielsen, 

er snart færdig for denne gang i Nylars 

og Vestermarie kirkesogne. 

Vi har været utrolig glade for at have 

Henriette hos os. Hun har fuldt ud levet 

op til vores forventninger. Menigheder, 

menighedsråd og personale, er begge 

steder kommet til at sætte stor pris på 

Henriette, både som person og i hendes 

arbejde. 

Vi var mange som var nystartede i 

menighedsrådet, da Henriette kom. 

Mange tak for god hjælp. 

Tak for din måde at være på overfor os 

alle. Frisk og folkelig. Håber vi må 

bruge dig igen en anden gang, hvis det 

skulle blive nødvendigt. 

Nu ser vi så frem til at Lisbeth Ravn 

Bolin vender tilbage. Nu som mor. Vi 

glæder os til også at få et godt 

samarbejde med Lisbeth. Vi er flere som 

ikke nåede at have meget med Lisbeth at 

gøre, inden hun gik på barsel. 

God sommer til jer begge og jeres 

familier. 

Mange hilsner fra alle i Nylars  

og Vestermarie kirkesogne. 
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Nylars kirke trænger til at blive 

kalket indvendig. Vi har haft det 

med på vores provstesyn. Vi afventer 

besøg fra sagkyndig bistand i august. 

Men hvis alt går efter planen, 

forventer vi at lukke kirken for 

kirkelige handlinger i uge 43, 44, 45 

og 46. Hvorefter vi regner med at 

kunne åbne med en flot og nykalket 

kirke i uge 47. 

 
 

 

KFUM og KFUK 

i Fritidskælderen  

på Vestermarie skole. 

MiniMOK hver torsdag 

kl. 16.00-17.30. 

Teen-Klubben hver torsdag 
kl. 19.00 - 21.00 

i Østergade 59, Rønne.  

Start efter sommerferien 

torsdag d. 22/8. 

Torsdag d. 5/9 kl. 17 

Spaghettigudstjeneste. 

Evt. spørgsmål: Else Kofoed,  

tlf. 56 99 00 05.  

E-mail: 

kofoed_aavang@mail.tele.dk. 

 

Det Danske Spejderkorps 

Vestermarie gruppe 

holder møde under  

gymnastiksalen på Vestermarie skole  

hver torsdag kl. 16.45-18.15. 

 

 

Søndag den 8. september er 
der høstgudstjeneste i Nylars 
Kirke.  
Det er samtidig sidste gudstjeneste 
med Henriette Ry Nielsen i Nylars, i 
denne omgang.  
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe 
i våbenhuset, hvor vi så også kan få 
sagt pænt farvel/på gensyn til 
Henriette.  
 

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Nyt fra Nylars! 
 
Torsdag den 11. juli var der 
byvandring i Rønne. Det var den 
årlige tur, i samarbejde mellem 
Nylars menighedsråd og Nylars 
borgerforening. Nogle cyklede og 
nogle kørte i bil til "den gamle 
smedje" på havnen. 
Herfra gik man en tur i den 
gamle bydel. Niels Holger Larsen 
fortalte undervejs om de steder 
man passerede. En spændende 
og interessant tur. 
Bagefter var der kaffe og 
hyggeligt samvær for de ca. 32 
mennesker som var mødt op, i 
den gamle smedje, som man så 
også fik historien bag. 
 

 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkebogsførende sognepræst  
Lisbeth Ravn Bolin,  

Vestermarievej 41, 3700 Rønne.  

Tlf. 56 99 90 03 - lisbo@km.dk  

Lisbeth Bolin er gået på barsel 21. 

december.  

Alle henvendelser sker herunder til:  

 

Barselsvikar – fra 2. januar 2013  
Henriette Ry Nielsen,  

Tlf. 56 99 90 03 – hern@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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkernes hjemmeside: 

www.nylarskirke.dk 

www.vestermariekirke.dk 

 

Vestermarie menighedsråd 

Formand Arne V. Hansen, 

Gyldengårdsvejen 5, Vestermarie, 3700 

Rønne. Telefon: 56 99 93 69. 

 Mobil: 61 75 24 93 

arne.v@hansen.mail.dk  

 

Nylars menighedsråd: 

Formand Ellen Andersen,  

tlf. 23 98 68 44.  

nylars@gmail.com 

 
KIRKEBIL 

Kirkebilen kører til alle gudstjenester. 

Benyttelse er gratis. 

Kirkebilen bestilles hos Dantaxi, 

tlf. 70 25 25 25 og helst dagen i forvejen. 

 

Udgivet af Vestermarie og Nylars sogne. 

Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten 

 

GUDSTJENESTELISTE 
        Vestermarie     Nylars   
AUGUST  

 4. august: 10.30 Henriette Ry Nielsen         9.00 Henriette Ry Nielsen     
11. august: ♥   9.00 Henriette Ry Nielsen       10.30 Henriette Ry Nielsen         
18. august        10.30 Henriette Ry Nielsen        9.00 Henriette Ry Nielsen     
25. august: *        9.00 Gotfred Larsen              10.30 Knud Henning Hansen                
 SEPTEMBER  

  1. sept.:          10.30 Henriette Ry Nielsen        9.00 Henriette Ry Nielsen 
  5. sept.:  17.00 Børnegudstjeneste  
        v/ Henriette Ry Nielsen             
  8. sept.: ♥   9.00 Henriette Ry Nielsen       10.30 Høstgudstjeneste  
             v/Henriette Ry Nielsen       
15. sept.:  10.30 Birgit Friis      9.00 Birgit Friis    
22. sept.: *    9.00 Knud Henning Hansen   10.30 Knud Henning Hansen    
29. sept.:  10.30 Ulla Skou Rasmussen       9.00 Ulla Skou Rasmussen    
OKTOBER 

 6. oktober: ♥    9.00 Høstgudstjeneste            10.30 Lisbeth Bolin    
         v/Lisbeth Bolin                    
* Altergang       
♥ Kirkekaffe  Se andetsteds i bladet 
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