
 

 

 

 

 

 

 

Tak for nu – og på gensyn  

December nærmer sig med hastige 

skridt, og dermed også tiden hvor jeg 

skal til at sige på foreløbigt gensyn 

og tak for nu. Det har været et 

spændende år for mig, og meget 

lærerigt. Jeg har haft den glæde og 

privilegium at møde mange 

sognebørn til både dåb, konfirmation, 

bryllup, begravelse og til søndagens 

gudstjeneste. Jeg har også haft 

fornøjelsen af at deltage til 

sammenkomster udenfor 

kirkerummet, på sogneudflugter og 

til aftener i Samlingshuset eller på 

skolen. Alt det glæder jeg mig til at 

vænne tilbage til, engang i 2013. Tak 

til alle jer, der har mødt mig med 

smil og åbne arme, det har været 

meget givende at opleve som ny, ung 

præst. Nu vil jeg sige foreløbigt på 

gensyn og bede alle tage godt imod 

min barselsvikar, Henriette Ry 

Nielsen, som starter op lige efter 

nytår. Hun kommer til at have 

samme telefonnummer som jeg, og 

hun vil også have kontor i 

Vestermarie under min orlov. Tak for 

nu – og på snarligt gensyn! 

Lisbeth Ravn Bolin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nye menighedsråd 

Menighedsrådsvalget blev afholdt 

13. november i år, og i begge sogne 

var der fredsvalg. De nye 

menighedsråd tiltræder 1. søndag i 

advent, den 2. december. I den 

forbindelse siger vi mange tak til de, 

der træder ud af 

menighedsrådsarbejdet, tak for alle 

de timer I har lagt i begge sogne. 

Samtidig siger vi velkommen til de 

nye kræfter, og håber I får 4 

spændende år i menighedsrådene.  

 

Medlemmerne er som følger: 

Vestermarie menighedsråd: 

Arne V. Hansen 

Carsten Kofoed Marker 

Else Holm Kofoed 

Jeanne Merete Cordua 

Kjeld Lauge Larsen 

Svend Aage Kristoffersen 

 

Nylars menighedsråd: 

Formand: Ellen Andersen 

Næstformand: Birgitte Ekstrøm 

Kasserer: Jens Georg Hansen 

Kurt Nielsen 

Lonny Grønbech 
 

 



Formanden takker af! 

I 1980 kom jeg i Nylars 

menighedsråd. En af de første 

opgaver var ansættelse af en ny 

præst, Ruth van Gilse, - et godt valg, 

som holdt i 30 år! Nu glæder vi os 

over det gode samarbejde med 

Lisbeth Bolin. 

Jeg tror at vi alle er glade og stolte 

over vores smukke rundkirke. 

Graveren sørger sammen med 

menighedsrådet for, at kirken altid 

fungerer optimalt ved alle kirkelige 

handlinger, i sorg som i glæde, 

bistået af organist og kirkesanger. 

Menighedsrådet fordeler de praktiske 

opgaver imellem sig og skal sørge 

for liv og vækst. Det er opgaver, som 

giver mening, og som det er 

interessant at deltage i. 

Det har været 32 gode år i fred og 

fordragelighed, om end vi som lille 

mindretalssogn i de sidste par år blev 

udsat for rigelig meget ”vi alene 

vide” fra anden side. 

Tak til personale og menighedsråd 

for godt samarbejde. 

Tak til alle jer i Nylars, som bakker 

op om vore arrangementer, foredrag 

og udflugter. 

Tak til præsterne Ruth og Lisbeth for 

god forståelse. 

Lad os fortsat bakke op om vores 

kirke og kirkeliv. Det er der fremtid 

i! 

Venligst,   

Kaj Hansen 
 

 

 

 

Børnegudstjeneste i Vestermarie 

kirke 

Torsdag d. 25. oktober prøvede vi 

noget nyt i Vestermarie kirke. Vi 

holdt en ”spagetti-gudstjeneste” i 

samarbejde med KFUM og KFUKs 

børneklubber. 61 børn og voksne 

mødte op til en gudstjeneste præget 

af sang og fællesskab. Temaet for 

aftenen var LYS og derfor begyndte 

det hele også med, at børneklubberne 

bar lys ind mens de sang for os.  

 
Efter gudstjenesten gik vi i samlet 

flok til Vestermarie skole, hvor vi 

spiste pasta og kødsovs, lavet af en 

række frivillige. Snakken gik lystigt, 

og stemningen var yderst positiv. Vi 

regner med at fortsætte disse 

spagetti-gudstjenester i 2013. 

 

Oprettelse af gravstedsaftaler – 

GIAS 

Fra den 1. oktober 2012 sker 

oprettelse af gravstedsaftaler digitalt. 

Graver og kasserer indberetter 

oplysningerne i fællesskab via 

kirkens digitale skrivebord (GIAS), 

hvorefter aftalen sendes til 

gravstedsindehaveren til godkendelse 

og betaling. 

Tidligere blev aftalen sendt til 

Københavns Stift af kirkeværgen til 

videre behandling og administration. 

Jens Georg Hansen, kasserer i 

Nylars menighedsråd 



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.  

 

Evt. spørgsmål: Else Kofoed,  

tlf. 56 99 00 05. 

kofoed_aavang@mail.tele.dk. 

 

 

 

 

Det Danske Spejderkorps 

Vestermarie gruppe 

holder møde under gymnastiksalen 

på Vestermarie skole hver torsdag kl. 

16.45-18.15. 

 

 

Julelegat: 
Nylars menighedsråd rådet over et 

legat, som vi ved juletid kan uddele 

portioner af til børnefamilier, som 

har brug for en hjælpende hånd, og 

som er bosiddende i Nylars sogn. 

Ansøgning sendes til sognepræst 

Lisbeth Bolin, senest d. 14. 

december.  

 

Høstgudstjenester: 
Henholdsvis 30. september og 7. 

oktober var der høstgudstjeneste i 

Nylars og Vestermarie kirker. Der 

mødte mange op til en festlig 

formiddag, og begge kirker var 

pyntet smukt op. En stor tak skal 

lyde til de frivillige, der brugte nogle 

timer på dette.  

 

 

 

 

 
 

Søndag d. 2. december: 

Efter gudstjenesten kl. 14 i Nylars kirke tændes juletræet og borgerforeningen 

byder på æbleskiver og gløgg i Samlingshuset. 

 

Søndag d. 16. december: 

Til gudstjenesten i Nylars kirke kl. 10.30 medvirker NylarsKoret. Gudstjenesten er 

udformet som De 9 Læsninger. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på en 

kop kaffe i våbenhuset. 

 

Juleaften d. 24. december: 

I år er der juleaften gudstjeneste i Vestermarie kirke kl. 14 ved Peter Hauge 

Madsen og i Nylars kirke kl. 15.30 også ved Peter Hauge Madsen. 

 

Nytårsdag d. 1. januar: 

Efter gudstjenesten i Nylars kirke kl. 16.00 byder menighedsrådet på et stykke 

kransekage og et glas champagne i våbenhuset. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kirkebogsførende sognepræst 

Lisbeth Ravn Bolin, 

Vestermarievej 41, 3700 Rønne. 

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

 

Lisbeth Bolin går på barsel 21. 

december. Herefter overtager: 

 

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 / 40 42 59 14 

 

 

Kirkernes hjemmeside: 

www.nylarskirke.dk 

www.vestermariekirke.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestermarie menighedsråd 

Formand Kjeld Larsen tlf. 56 99 90 

44 / 30 18 23 23 – 

karenogkjeld@autluk.com 

 

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 

 December Vestermarie Kirke Nylars Kirke 

  2. december:    10.30 Lisbeth Bolin                  14.00 Lisbeth Bolin 
  9. december:       9.00 Lisbeth Bolin                  10.30 Lisbeth Bolin 
  16. december:     9.00 Lisbeth Bolin                 10.30 Lisbeth Bolin 
  23. december:   10.30 Maria Dyrgart      9.00 Maria Dyrgart 
  24. december:   14.00 Peter Hauge Madsen  15.30 Peter Hauge Madsen 
  25. december:     9.00 Gotfred Larsen     10.30 Gotfred Larsen 
  26. december:     9.00 Peter Hauge Madsen       INGEN 
  30. december:         INGEN                                 9.00 Gotfred Larsen 
 
Januar  

    1. januar:      14.30 Erik Jørgensen                  16.00 Erik Jørgensen 
    6. januar:        9.00 Henriette Ry Nielsen       10.30 Henriette Ry Nielsen 
  13. januar:      10.30 Henriette Ry Nielsen         9.00 Henriette Ry Nielsen 
  20. januar:    9.00 Henriette Ry Nielsen     10.30 Henriette Ry Nielsen 
  27. januar:  10.30 Henriette Ry Nielsen       9.00 Henriette Ry Nielsen  
           


