
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nyt fra Nylars Menighedsråd 
Den 13. november er der valg til 

menighedsrådene i samtlige sogne i 

hele Danmark. 

Her i Nylars vil optakten komme til 

at forme sig som et orienteringsmøde 

i Samlingshuset d. 13. september kl. 

19.30, hvortil alle indbydes. Her vil 

blive informeret om Folkekirkens 

organisatoriske forhold og om, 

hvorledes vores kirke er placeret 

heri. 

Menighedsrådets arbejde vil blive 

omtalt, samt vigtigheden af, at rådet 

er sammensat af personer, som 

dækker sognets interesser bredest og 

bedst muligt. Også medlemmernes 

aldersfordeling og geografiske 

tilknytning er vigtig. 

På mødet vil vi opstille en 

kandidatliste over emner for 

rådsmedlemmer for næste 4-års 

periode. Der skal vælges fem 

medlemmer og tre suppleanter. For 

at gøre processen så demokratisk 

som muligt er det vigtigt, at så 

mange som muligt deltager i 

orienteringsmødet d. 13. september. 

Valgudvalget består af Jens Georg 

Hansen, Kaj Hansen og Lisbeth 

Bolin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sognebåndsløsere 

Dengang vores tidligere præst, Ruth 

van Gilse, flyttede for et år siden 

betød det, at sognebåndsløsere i 

Vestermarie sogn med tilknytning til 

Nylars kirke fik annulleret ”aftalen”. 

Vores nye præst, Lisbeth Bolin, er 

præst i begge sogne, og dermed kan 

man ikke længere som 

”vestermariebo” løse sognebånd 

specifikt til Nylars kirke, og ikke 

opstille til menighedsråd eller 

stemme i Nylars. Der arbejdes i 

Kirkeministeriet på at ændre dette 

forhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sommerudflugten for de ældre i 

Nylars sogn havde i år fået et ekstra 

underholdende element, idet vi 

besøgte Bornholms Rovfugleshow i 

Nyker. I skønt vejr nød vi kaffe og 

kage i det fri, hvorefter de 

veltrænede fugle fløj i lav højde 

mellem bordene! 

I Rønne Kirke sang vi to salmer og 

fik kirkens historie fortalt af provst 

Gotfred Larsen. 

Vi sluttede som sædvanlig i 

Samlingshuset med smørrebrød og 

aftenhygge, hvor dagliglivet og 

dagens oplevelser blev diskuteret. 

 
Den 5. juli havde borgerforeningerne 

i Nylars og Lobbæk sammen med 

Kirken arrangeret en aftentur til 

Nylars plantage, hvor museums 

inspektør Finn Ole Nielsen fortalte 

om ukendte fortidsminder i skoven, 

Kællingehøj, røser og meget andet. 

Derefter kaffe og lagkage i Lobbæk 

medborgerhus. En interessant og 

hyggelig aften. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nyt fra Vestermarie menighedsråd 

Som forløber til 

menighedsrådsvalget den 13. 

november, holder vi 

informationsmøde onsdag den 12. 

september kl. 19:00 på Vestermarie 

skole. 

På dette møde vil menighedsrådet 

orientere om opgaverne i et 

menighedsråd, og vi vil fortælle om 

de opgaver, der ligger forude for det 

kommende menighedsråd, som skal 

vælges til november. 

Det nuværende menighedsråd 

repræsenterer fire forskellige lister, 

og vi håber at der kommer nye 

interesserede kandidater til valget. 

Der skal vælges 6 medlemmer til det 

nye menighedsråd og derudover skal 

der vælges 6 personlige 

stedfortrædere for de valgte 

medlemmer. 

Det er vigtigt at menighedsrådet får 

en bred sammensætning, således at 

hele sognet føler tilknytning til vores 

kirke. Der er kun valg til 

menighedsrådet hvert 4. år, så det er 

nu I har mulighed for at komme til 

orienteringsmøde og høre om 

arbejdet omkring kirken, og det er 

her I har mulighed for at give jeres 

mening til kende, og forhåbentlig er 

der mange, der har lyst til engagere 

sig i menighedsrådsarbejdet. 

Den 12. september er der mulighed 

for at lave en liste til valget, og hvis 

der ikke kommer andre lister op til 

valget i november, er personerne på 

denne liste valgt. Hvis der kommer 

flere lister, bliver der 

afstemningsvalg den 13. november. 

Alle sogneboere er velkomne på 

Vestermarie skole den 12. 

september. Menighedsrådet serverer 

kaffe og kage.  



Arrangementer: 

 
 
KFUM og KFUK  
I Fritidskælderen på Vestermarie Skole.  
 
 
MiniMOK hver tordag  
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.  
Sommerferie indtil 23. august 
 
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. 
 
 
Vi gør opmærksom på, at sognepræst 
Lisbeth Bolin holder ferie fra lørdag d. 
15. september til og med fredag d. 28. 
september.  
 
 
 

Søndag d. 19. august: 
Vestermarie Menighedsråd holder sogneudflugt kl. 13.30. Vi kører i bus fra kirken, og tager 
først til beredskabscentret i Allinge og herefter til Olsker kirke hvor sognepræst Kristoffer 
Nielsen holder en kort andagt. Kaffe ind imellem. Tilmelding til Flemming Hansen tlf.5699 
0298 eller sognepræst Lisbeth Bolin, tlf. 5699 9003. 
 
Søndag d. 26. august: 
For de nye konfirmander fra både Vestermarie og Nylars er der gudstjeneste i 
Vestermarie Kirke kl. 10.30 både for konfirmanderne og deres forældre. Der er 
efterfølgende informationsmøde om undervisningen i konfirmandstuen i Vestermarie. 
 
Tirsdag d. 28. august: 
Der er offentligt tilgængeligt menighedsrådsmøde i Vestermarie kl. 19.00. Mødet afholdes i 
konfirmandstuen. 
 
Onsdag d. 29. august: 
Der er offentligt tilgængeligt menighedsrådsmøde i Nylars kl. 19.00. Mødet afholdes i 
præsteboligen i Nylars. 
 
Onsdag d. 12. september: 
Der er orienteringsmøde om menighedsrådsvalget til Vestermarie sogn kl. 19 på 
Vestermarie skole. Efterfølgende opstillingsmøde. 
 
Torsdag d. 13. september: 
Der er orienteringsmøde om menighedsrådsvalget til Nylars sogn kl. 19.30 i 
Samlingshuset. Efterfølgende opstillingsmøde. 
 
Søndag d. 30. september: 
Høstgudstjeneste i Nylars kirke kl. 10.30.  
 
Høstgudstjenesten i Vestermarie kirke er flyttet til 7. oktober pga. sognepræstens ferie. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirkebogsførende sognepræst 
Lisbeth Ravn Bolin, 
Vestermarievej 41, 3700 Rønne. 
Tlf. 56 99 90 03. lisbo@km.dk 
 
Vi gør opmærksom på, at det tidligere 
nummer til Ruth van Gilse ikke længere 
er gyldigt! 

 
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.vestermarie.folkekirken.dk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

Udgivet af Vestermarie og Nylars 
sogne. 
Ansvarshavende redaktør: 
Sognepræsten 

 
 

GUDSTJENESTELISTE 
 

August Vestermarie Kirke Nylars Kirke 

    5. august:        9.00: Lisbeth Bolin   10.30: Lisbeth Bolin 
  12. august:      10.30: Lisbeth Bolin       9.00: Lisbeth Bolin 
  19. august             9.00: Lisbeth Bolin (dåb)   10.30: Lisbeth Bolin 
  26. august:      10.30: Lisbeth Bolin     9.00: Lisbeth Bolin 
 
September  
    2. september      9.00: Lisbeth Bolin   10.30:Lisbeth Bolin 
    9. september:   10.30: Katrine Blinkenberg   9.00: Erik Jørgensen 
   16. september:    9.00: Maria Dyrgart    10.30: Maria Dyrgart 
   23. september: 10.30:  Erik Jørgensen            9.00:Peter Hauge Madsen  
   30. september:   9.00: Lisbeth Bolin   10.30: Lisbeth Bolin, høstgudstj.
        


