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Vi kommer til din kirke, Gud
Mel.: Henrik Fibiger Nørfelt 1992
Op, al den ting, som Gud har gjort
1
Vi kommer til din kirke, Gud,
og finder døren åben.
Det navn blir aldrig slettet ud,
vi fik hos dig i dåben.
2
I dåben har du givet os
dit Himmerig i eje,
selv om du vidste, vi i trods
gik bort fra dine veje.
3
Du lærte os at sige far
til dig, da vi var spæde.
Du sa': I disse små jeg har
min allerstørste glæde.
4
Så blev vi børn af dig, som bor
på jorden og i Himlen.
Den mindste her, som på dig tror,
blir ikke væk i vrimlen.
5
Den grund, du har i dåben lagt,
dit stærke ja til svage,
bekræfter du, skal stå ved magt
i dag og alle dage.

6
O Herre, hvor skal vi gå hen?
din dør er altid åben.
Her taler du til os igen
som første gang i dåben.
Johannes Johansen 1974 og 2001.
Salmen skrev tidligere biskop over
Helsingør Stift (1980-1995), Johannes
Johansen da han var sognepræst på
Thurø.
På opfordring fra et hold
konfirmander skrev han denne
konfirmationssalme i 1974. Og de
ansøgte den daværende Fyns biskop
om tilladelse til, at den måtte synges
ved konfirmationsgudstjenesten i
1974, hvilket den også blev.
Salmen har været udgivet i flere
versioner. Ved optagelsen i Den
Danske Salmebog 2002 stod man i
dilemmaet mellem den tidlige version,
og senere version. Løsningen blev en
ny redaktion på seks vers.
Vers 1. Det navn – kristennavnet, der
udtrykker tilhørsforholdet til Gud.
Vers 2. Jf. dåbsritualets citat fra Mark.
10,15-16.
Vers 3. 3-4. Jf. Matt. 18,1-15 Mark.
10,14 Lad de små børn komme til mig.

Vers 4. 1-2. Apg. 7.48-49. Dog, den
Højeste bor ikke i huse, gjorte med
hænder, men som profeten siger:
Himlen er min trone og jorden mine
fødders skammel.
Vers 5. 3-5. Jf. Matt. 28,19-20. Gå
derfor hen og gør alle folkeslagene til
mine disciple, idet I døber dem i
Faderens og Sønnen og Helligåndens
navn.
6. 1. Jf. Joh. 6,68. Simon Peter svarede
ham: ”Herre! Til hvem skal vi gå hen?
Du har det evige livs ord.
Det moderne menneske, der finder
kirkens dørtrin uoverstigeligt højt,

mindes om, at barnedåben er
indgangen. At det første møde mellem
Gud og menneske sker, fordi den
stærkeste siger ja til den svageste (vers
5), og det styrkeforhold og den accept
ændres aldrig. Salmen har dermed et
bredt brugsperspektiv, ikke blot ved
konfirmation, men ved enhver
gudstjeneste, hvor dåben og forholdet
mellem gud og menneske skal belyses.
Alle ønskes en god sommer.
Ingrid Gadager Jørgensen

Årets konfirmander:
Nylars, Kristi Himmelfartsdag den 14. maj 2015
Marie Malling Dam
Nanna Lyng Bojesen
Mari Kok Madsen
Freja Benditte Ingildsen
Mathias Due Larsen
Magnus Helt Ipsen
Hjerteligt tillykke til alle konfirmanderne!

Menighedsmøde i Vestermarie
den 10. maj
Det årlige menighedsmøde i Vestermarie blev
afholdt efter gudstjenesten med påfølgende
kirkefrokost. Herefter fortalte Arne Hansen
om årets gang i sognet, og der var interesseret
diskussion. Ca. 20 mødte op.

Vestermarie St. Bededag. Den 1. maj 2015
Kathrine Olivia Madsen
Laura Lund Stormly
Bjarke Sonne Poulsen
Jacob Præstegaard Folkmann

Arrangementsoversigt
Nylars sogns ældreudflugt.
Vi vil gerne invitere alle sognebørn i Nylars, der har
passeret, eller i år passerer 65 år, samt eventuel ledsager
med på tur den 17. juni.
Turen går først til Hotel Herold, hvor vi drikker kaffe
14.30.
Herefter mødes vi ved Hasle Kirke kl. 15.30. Her skal vi
høre lidt om kirken og synge en enkelt salme.
Bagefter er vi inviteret til Det Gamle Rådhus i Hasle. Her
vil
vi se udstillinger mm.
Herefter kører vi ud i sommerlandet, tilbage til Nylars Samlingshus, hvor vi slutter af med fællesspisning kl.
18.00. Drikkevarer her for egen regning.
Ved tilmelding vil vi gerne vide om du kører selv, kan have nogen med, eller har brug for kørelejlighed.
Tilmelding senest 10-6 til Elisabeth Brandt Hansen 56972143 eller 24935696.
Torsdag den 9. juli er der udflugt i samarbejde med Nylars borgerforening og Nylars menighedsråd. Vi
mødes ved kirken 18.45.Kører til Aboretet, Segenvej. Her vil vi kl. 19.00 blive guidet rundt i
stormfaldsskoven af naturvejleder Michael Stoltze.
Efterfølgende drikker vi kaffe. I tilfælde af dårligt vejr, drikker vi kaffe i Nylars under halvtag ved Hallen.

Nylars Kirke
Som et forsøg vil der i juli måned være åbent til stokværket i
kirkens åbningstid.
Det vil være en god ide´ at medbringe lommelygte.
Adgang på eget ansvar.

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.

Sognepræst – barselsorlov fra 1/11-14.
Lisbeth Ravn Bolin
Vestermarievej 41, Vestermarie, 3700 Rønne
Sognepræst Ingrid Gadager Jørgensen
Kirkebogsførende sognepræst (barselsvikar)
Telefon: 56 99 90 03
Kontakt sognepræsten hvis man ønsker besøg.
Er en stor del af tiden på præstekontoret,
Vestermarievej 41.

Graver Vestermarie
Carsten Munk, Kirkevej 24k,
Vestermarie, 3700 Rønne
Tlf: 56 99 94 10
vestermarie.kirkegaard@mail.dk
Kirkernes hjemmesider:
www.nylarskirke.dk
www.vestermariekirke.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

GUDSTJENESTELISTE
Dato
7. juni
14. juni
21. juni
28. juni
5. juli
12. juli
19. juli
26. juli

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

Vestermarie

Nylars

10,30 US
Kirkekaffe
9,00 INGJ
10,30 INGJ
9,00 INGJ
10,30 INGJ
Kirkekaffe
9,00 INGJ
10,30 INGJ
9,00 HRN

9,00 US

Søndags
navn
1.s.e.trinitatis

10,30 INGJ
9,00 INGJ
10,30 INGJ
9,00 INGJ

2.s.e.trinitatis
3.s.e.trinitatis
4.s.e.trinitatis
5.s.e.trinitatis

10,30 INGJ
9,00 INGJ
10,30 HRN

6.s.e.trinitatis
7.s.e.trinitatis
8.s.e.trinitatis

INGJ = Ingrid Gadager Jørgensen
HRN=Henriette Ry Nielsen
US=Ulla Skou

Det Danske Spejderkorps
Vestermarie gruppe
holder møde under gymnastiksalen på
Vestermarie skole hver torsdag kl. 16.4518.15.
KIRKEBIL
Kirkebilen kører til alle gudstjenester.
Kirkebilen bestilles hos Dantaxi,
tlf. 70 25 25 25 og helst dagen i forvejen.
Benyttelse er gratis.

Sanglærkerne
I Vestermarie kirke øver vores kor
Sanglærkerne kl. 16.30 - 17.30 hver mandag,
dog holder vi sommerferie fra mandag d. 22.
juni til og med mandag den 17. august.
Ønsker man at deltage, kan man kontakte
korleder Else Kofoed på tlf. 56 99 00 05.
KFUM og KFUK
I Fritidskælderen på Vestermarie skole.
Børneklubben holder sommerferie - og
hvornår vi starter er uvist, da vi ikke ved hvad
der sker med vores lokaler p.g.a.
skolelukning.
Men i næste kirkeblad vil der være nyt ang.
tid og sted.
Evt. spørgsmål: Else Kofoed,
tlf. 56 99 00 05. kofoed_aavang@mail.tele.dk

