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Hvad er højest….Rundetårn eller et
tordenskrald?
Dette gamle drillespørgsmål popper altid op hos
mig, når vi synger Wirséns sommersalme ”Det
dufter lysegrønt af græs” – vel at mærke i
Johannes Johansens fordanskning af den.
Det sker, når vi synger
Hør fugletungers tusindfryd
Fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
Der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
I jordens dyb
En livsfryd i sig mærker
Så høj som himlens lærker.
Livsfryden i et mælkebøttefrø og lærken, der slår
sine triller under himlen, hvad er højest?
Spørgsmålet giver ingen mening, men det virker.
For det sætter ord på vores forundring over livets
forunderlighed og generøsitet, og måske kan den
ukuelighed, som er fælles for frøet og lærken også
smitte os med en tiltrængt booster til livsglæden.
Jeg klandrer altså ikke Johansen for at bruge sin
digteriske frihed til at sige noget vrøvl, tværtimod
beundrer jeg hans sproglige overskud til at sætte
ord på, hvordan naturen afspejler Guds
skaberkraft og fantasi.
Sammenligner man den danske gendigtning med
det svenske forlæg (”En vänlig grönskas rika
dräkt”), ser man, at Johansen er tro mod
hovedtanken: naturen, så vidunderlig, den er, skal
forgå og vi med den. Men fordi Gud har sendt sin
søn til verden, så har vi et håb om en ny skabelse.
Men der er også stor forskel på de to tekster, og i
den danske udgaves favør, vil jeg sige. Uden at
jeg er bekendt med nogen sikker definition på,
hvad der kan betegnes som en salme og hvad der
snarere er en såkaldt ”åndelig sang”, så tænker

jeg, at Wirséns tekst er i den sidstnævnte kategori,
mens Johansen har gendigtet den til en salme.
At Wirséns tekst på Waldemar Åhléns melodi
hører til blandt de mest spillede sange i de
svenske medier, underbygger vel på en måde min
bedømmelse.
Min lærer i faget hymnologi/salmekundskab,
Vartov-præsten Jørgen Schultz, lagde ikke skjul
på sine kvababbelser, hvis en salme blev for privat
eller klichéfyldt. Jeg kan af gode grunde ikke
vide, hvad han ville mene om Johansens salme,
for den var ikke skrevet, da jeg gik på
Pastoralseminariet. Men et godt gæt er, at han
ville fremhæve det klare teologiske udsagn om
den nye skabelse og understregningen af det
universelle og det fælles. For ham var det
vigtigste, at salmen skaber fællesskab og får
menigheden til at leve under salmesangen. Han
skriver et sted, hvad der sker, når vi synger en god
salme:
Da opstår et flimmer, en lyd af krydsende
stemmer, rummet vokser, det er som om hele
universet er til stede, tiden åbner sig og griber på
samme tid fat i både begyndelsen og afslutningen,
øjeblikket er i evighedens greb. Heller ikke
sproget lyder som vanligt, store rummelige ord,
det fæle mørke og lyset, dejlige billeder med plads
til alle, ord som er klare, men hvis betydning ikke
kan forklares nøjagtigt. Da er det en munter
foreteelse at synge salmer.
(Salmer året rundt. København 1989 side 11)
Med disse overvejelser over én af vore alt for få
sommersalmer ønskes kirkebladets læsere en
dejlig sommer. Og så ligger det da lige for med et
reklameindslag: chancen for at synge med på
denne dejlige salme er særlig stor for den, der
vover sig i kirke de næste måneder!
Frank Kærgaard
-----------------------------------------------------------

Efter 5 år som sognepræst i
Nylars/Vestermarie
har Lisbeth Ravn Bolin valgt at søge nye
udfordringer.
Ung og nyuddannet kom Lisbeth til Vestermarie
præstegård. En stor udfordring. To sogne, i et
pastorat, og to menigheder.
Lisbeth fik gang i nogle nye tiltag i begge sogne.
Bl.a. spaghettigudstjenester og fællesspisning med
lammesteg efter gudstjeneste, skærtorsdag.
Nu rejser familien så til Sjælland. Nu 3 børn
rigere. Her skal Lisbeth være sognepræst i 4
kirker.
Vi ønsker hele familien held og lykke. God
arbejdslyst. Og tak for tiden i Nylars/Vestermarie.

Ulrich, som blev overrakt ved gudstjenesten den
16/4)
Mange hilsner menighedsråd, personale og
menigheder i Nylars og Vestermarie.

------------------------------------------------------Personale og menighed i Nylars og Vestermarie
sogne vil gerne byde Frank Kærgaard
velkommen. Frank skal vikariere som
sognepræst, foreløbig indtil 3. juli. Frank har
senest vikarieret i Svaneke/Ibsker sogne.
Man kan træffe Frank på samme tlf. nr. som de
tidligere præster i sognene. Se i kirkebladet.
Vi vil gerne ønske Frank god arbejdslyst, og
glæder os til et godt samarbejde.
Mange hilsner
Menighedsråd, personale og menigheder i
Nylars og Vestermarie.
---------------------------------------------------------------

Lisbeth og Rose med hjerteformet skærebræt fra
Vestermarie menighedsråd (afskedsgave)
Også Lars Ulrich Kofoed skal vi tage afsked
med.
10 mdr. blev det til i Nylars/Vestermarie. Dit
første embede som sognepræst, men du havde
nogle års erhvervserfaring, som nok har hjulpet
dig til at falde så godt til. Nu venter Sverige, som
sømandspræst i Gøteborg.
Vi ønsker dig og din familie al mulig held og
lykke fremover. God vind – selvom du er ved at
tage kørekort, så tror vi cyklen stadig vil blive
flittigt brugt.
Du har haft dine udfordringer, men vi har været
meget glade for at lære dig at kende, og håber du
vil vende tilbage i fast embede engang.

Skærebræt med Treenigheds-symbol fra
Vestermarie menighedsråd (afskedsgave til Lars

Nyt fra Nylars:
Palmesøndag var der gudstjeneste, i samarbejde
med Ulla Skou og
Birgit Friis. "Tillid
og tiltro". Kom højt
til vejrs med
konfirmanderne.
Alle interesserede
fik tilbud om at
rappelle ned af
klokketårnet.
Selvfølgelig under
kyndig vejledning. I
alt ca. 30 personer
tog imod tilbuddet,
Lars Ulrich i præstekjole på vej
heriblandt en familie ned ad tårnet!
som var på ferie på
øen for første gang,
og tilfældigvis kom forbi kirken.
Skærtorsdag havde vi igen lammesteg på
Samlingshuset, efter gudstjenesten kl. 17. Godt
fremmøde igen i år.
Langfredag var der liturgisk gudstjeneste kl.
20.30, med efterfølgende portvin i våbenhuset.
Også her var der fin opbakning.
Påskedag var Nylars koret, sædvanen tro,
deltagere i gudstjenesten. Det var også Lars
Ulrich´s sidste officielle gudstjeneste i Nylars. Så
koret sluttede af med "Liden Stina", og Lars
Ulrich fik bl.a. overrakt "bibelen på bornholmsk",
oversat af Tonni Borinjaland. Bagefter var der
kaffe og kage til alle i våbenhuset, så man kunne
få sagt pænt farvet til Lars Ulrich. Fotos nedenfor.

Stedet er indrettet i det sydøstre hjørne af
kirkegården.
Stenene der er brugt, stammer fra "Smedegård".
Her har de tidligere ligget som gårdsplads, og blev
i sin tid lagt af familie til daværende ejer.
Næste arrangement er torsdag den 13. juli.
I fællesskab med Nylars borgerforening cykler /
kører man til Aakirkebyvej 151, til Gurli
Kongshjelms flotte have. Menighedsrådet sørger
for kaffe, og borgerforeningen sørger for kage.
Hvis man er interesseret i følgeskab, mødes man
ved kirken 18.45.
Vestermarie: Sæt allerede nu x i kalenderen
lørdag den 19. august, hvor menighedsrådet,
Borgerforeningen og Lokalhistorisk Arkiv
inviterer på tur til Christiansø!
Nærmere om turen i næste kirkeblad.

Torsdag den 27. april afholdt Nylars
menighedsråd den årlige udflugt for de ældre.
Kaffe på "Café Slusegård", med
dronningelagkage. Her deltog Frank Kærgaard og
fik snakket med nogle af deltagerne. Besøg i Den
Katolske Kirke i Aakirkeby. Et spændende og
interessant besøg, hvor deres
menighedsrådsformand fortalte meget spændende
om kirken og katolicismen. Herefter gik turen
tilbage til Nylars, hvor aftensmaden ventede. Her
var så det endegyldige farvel - på gensyn - til Lars
Ulrich.
Mindested på Nylars
kirkegård
På opfordring af flere
pårørende, hvis
afdøde, har ønsket at
komme i "De ukendtes
grav", har vi nu lavet
et "mindested" på
Nylars kirkegård. Her
kan man så sidde på
bænken, evt. sætte nogle blomster i vasen, som
findes på stedet, og mindes sine kære.

Faste arrangementer:
Sanglærkerne
Koret i Vestermarie byder nye stemmer
velkommen og øver hver onsdag mellem kl.
16.30 - 17.30 på Gyldengårdsvejen 9,
Vestermarie. Har du lyst til sang så kom.
Kontakt Else på tlf. 40 98 72 69
MOKklubben

Klubben for alle kreative og legesyge børn i
0. - 5. klasse. Sommerpause indtil den 31/8.
Flere oplysninger fås hos Poul - 23 64 01 76
- eller Else - 40 98 72 69.
Det Danske Spejderkorps
Fællesskab for friske og naturelskende børn
og unge fra 1. klasse og op. Vi mødes
torsdage.
Se mere på dds-vestermarie.dk

Gudstjenesteliste
Vestermarie
Kirke
9:00
-- - -

9:00
10:30
9:00
10:30
kirkekaffe
9:00
10:30
9:00
10:30
9:00

Dag / dato /
præst
Pinsedag
4. juni
v. FK
2. pinsedag
5. juni 10:30
Fællesgudstjeneste
Kyllingemoderen
Trinitatis
11. juni
v. FK
1.s.e.trin.
18. juni
v. FK
2.s.e.trin.
25. juni
v. FK
3.s.e.trin.
2. juli
v. FK
4.s.e.trin.
9. juli
v. VIKAR
5.s.e.trin.
16. juli
v. VIKAR
6.s.e.trin.
23. juli
v. VIKAR
7.s.e.trin.
30. juli
v. VIKAR
8.s.e.trin.
6. august
v.VIKAR

Vikarierende sognepræst
Nylars
Kirke

Frank Kærgaard
Vestermarievej 41, 3700 Rønne
Mail: FRK@KM.DK. Tlf. 22 81 60 00.

10:30
-- -- --

10:30
9:00
10:30
9:00

10:30
9:00
10:30
9:00
10:30

FK: Frank Kærgaard
Vikar: se sogn.dk eller
dagspressen for præst

Kontakt sognepræsten, hvis du ønsker besøg
hjemme eller på hospitalet. Kontakt også
sognepræsten, hvis du vil vies, velsignes,
konfirmeres eller ønsker dit barn døbt.
Nylars sogn
Hjemmeside: www.nylarskirke.dk
Menighedsrådsformand: Ellen Andersen
Tlf. 23 98 68 44 / ellen.nylars@gmail.com
Graver: Svend Grenaa
Tlf. 40 42 59 14
Vestermarie sogn
Hjemmeside: www.vestermariekirke.dk
Menighedsrådsformand: Arne V. Hansen
Tlf. 56 99 93 69 / 61 75 24 93
Graver: Carsten Munk
Tlf.: 56 99 94 10 /
vestermarie.kirkegaard@mail.dk
Kirkebil
Bestilles helst dagen i forvejen på tlf.
70 25 25 25. Kirkebilen kører til alle
gudstjenester og er gratis.
Kirkeblad
Kirkebladet uddeles til alle, også til postkasser
med "nej tak" til reklamer. Modtager du ikke
bladet, rettes kan du henvendelse til Bornholms
Tidende og finde det elektronisk på kirkernes
hjemmesider.
Redaktion: kst. sp. Frank Kærgaard
og Jeanne Cordua

