
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intro af Henriette Ry Nielsen. 

Mit navn er Henriette Ry Nielsen. 

Mange af jer kender mig i forvejen. 

Idet jeg har været ved både 

Vestermarie og Nylars kirke for et 

par år siden. 

 

Jeg har været sognepræst ved et utal 

af kirker, der iblandt Næstved, 

Kalundborg, Viby Sjælland, samt 

Bodilsker, Olsker og Tejn. 

 

Jeg ser frem til, at samarbejde med 

de to menighedsråd, personale og 

frivillige. Samt til, at møde begge 

menigheder. 

 

 Henriette Ry Nielsen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nyt fra Nylars: 

Først vil jeg ønske alle et godt nytår, 

dernæst sige tak for alle de positive 

tilkendegivelser jeg har fået, i 

forbindelse med valget som ny formand 

for Menighedsrådet i Nylars. Jeg er godt 

klar over, at det er en stor mundfuld at 

gå i gang med. Men flere har lovet "at 

stå mig bi" - så det skal nok gå. Også 

fordi jeg ved, jeg har opbakning fra de 

øvrige medlemmer i Menighedsrådet. 

Den første måned har jeg brugt til at 

snakke en del med den afgåede formand, 

hilse på kirkens personale og deltage i 

de fleste af de kirkelige handlinger der 

har været i forbindelse med julen.  

Bl.a. var jeg med da børnehaven 

"Løvfrøen" og plejehjemmet holdt deres 

juleafslutning i kirken. Et rigtig 

hyggeligt arrangement, med optræden af 

børnene, til stor glæde for alle. Dejligt at 

så mange øvrige deltog. 

"De ni læsninger" med deltagelse af 

"Nylarskoret", og efterfølgende 

kirkekaffe, var også i år et godt besøgt 

arrangement. Koret har allerede nu 

meddelt, at de fortsat vil komme og 

deltage i nogle af vores gudstjenester, så 

vi ser frem til, et fortsat godt samarbejde 

med dem. 

Nytårsdag, med gudstjeneste kl. 16, og 

efterfølgende champagne og kransekage, 

var også med pænt besøg. 

Så, jo - en travl, men begivenhedsrig 

måned. 



Så har vi igen fået beboer i 

Præsteboligen i Nylars. Det er vi meget 

glade for. Hjertelig velkommen til 

Henriette, håber hun vil føle sig hjemme 

i den tid hun skal være hos os. 

Til slut, vil jeg ønske for både 

menighedsrådet i Vestermarie og 

Nylars, at vi kan få et godt og 

konstruktivt samarbejde - til glæde for 

alle beboere i begge sogne. Vi i Nylars 

vil i hvert fald arbejde for, at, det skal 

komme til at gå godt de næste mange år. 

 

Mange hilsner 

Ellen Andersen 

formand Nylars Menighedsråd 

 

 

Sogneindsamling den 10. marts 2013 

”Ingen mor skal se sit barn dø af sult”. 

Det er årets slogan for 

Sogneindsamlingen søndag den 10 

marts. Vestermarie-Nylars sogne og 

Folkekirkens Nødhjælp har brug for 

frivillige indsamlere til kampen mod 

sult. 

Udviklingshjælp nytter - og kampen 

mod fattigdom kan vindes. Men der er 

stadig meget at tage fat på.  En af de helt 

store udfordringer er sult. 870 millioner 

mennesker lider af kronisk 

underernæring, og hvert 12. sekund dør 

et barn af sult.  

Sult og fejlernæring er verdens største 

sundhedsrisiko. Samtidig forstærker sult 

alle andre dårligdomme, fx sygdommen 

hiv/aids. 

 

Uden mad virker hiv-medicin ikke 

 

Kasif Nakatenda fra det sydlige Uganda 

var et svageligt og udmarvet barn. Da 

hun var 10 år, viste det sig, at hun var 

blevet smittet med hiv, da hun lå i sin 

mors mave. Både Kasif og hendes mor 

kom i gratis behandling med hiv-

medicin. Men for at medicinen kan 

virke, skal patienten spise godt og 

regelmæssigt. Kasif og hendes mor 

brugte flere timer hver dag på at finde 

spiseligt ukrudt omkring landsbyen. 

Alligevel var der aldrig mad nok. 

 

I 2011, da Kasif var 16 år, fik hendes 

mor to geder og en køkkenhave af 

Folkekirkens Nødhjælp. Samtidig fik 

moderen, Kasif og andre hiv-smittede i 

landsbyen undervisning i, hvordan man 

kan leve et godt liv med hiv. I dag sikrer 

køkkenhaven, at de får den sunde og 

varierede kost, de har brug for og som 

styrker deres immunforsvar. De har 

begge fået mere sul på kroppen, og 

ingen kan længere se, at de er syge. 

Faktisk har Kasif fået det så godt, at hun 

er begyndt at drømme om fremtiden. 

 

 
 

Kasif Nakatenda var for underernæret til 

at få gavn af sin hiv-medicin. To geder 

og en køkkenhave fra Folkekirkens 

Nødhjælp har bogstavelig talt givet 

Kasif et nyt liv. Kasif ønsker held og 

lykke med Sogneindsamling 2013, så 

flere kan få hjælp. 

Foto: Peter Høvring 

 

 

Den 10. marts vil Vestermarie og 

Nylars sogne og Folkekirkens 

Nødhjælp gøre en fælles indsats i 

kampen mod sult og sende 



indsamlere ud for at ringe på så 

mange døre i sognene som muligt. 

”Sidste år nåede vi rundt til 67 % af 

husstandene i sognene. I år håber vi 

at banke på alle døre i sognet. For at 

nå det, har vi brug for 15 

indsamlere, så vi håber at endnu 

flere vil give et par timer i en god 

sags tjeneste,” siger 

indsamlingsleder Svend Aage 

Kristoffersen. 

De frivillige indsamleres fælles 

indsats er afgørende for arbejdet med 

at bekæmpe sult: Sidste år samlede 

20.000 indsamlere godt 15 mio. 

kroner ind til Folkekirkens 

Nødhjælps arbejde. I Vestermarie-

Nylars kom der 8.400 kroner i de 8 

indsamleres bøsser.  

Derfor: Meld dig allerede nu som 

indsamler den 10. marts hos 

indsamlingsleder Svend Aage 

Kristoffersen på telefon 51 92 94 14 

eller på e-mail: sakr@privat.dk. 

 

 

 
 

 

 
 
Arrangementer: 

 

 

 
 

 
Torsdag den 7. marts kl. 19.30 i Nylars Samlingshus.  
Her vil Henriette Ry Nielsen fortælle fra sin studietur i oktober til Afrika.  
Vi vil også synge lidt fra Højskolesangbogen. 
 
Fredag den 29. marts kl. 10.30 i Nylars kirke: 
Langfredag afholdes der en liturgisk gudstjeneste i Nylars kirke. 
Denne gudstjeneste vil vi markere Jesu lidelse og død ved, at der bliver læst 
uddrag af Jesu lidelse historie op, og vi vil synge salmer, samt vor organist Tove 
Rønne vil spille musik der afspejler denne dag. 
 
Alle er hjerteligt velkomne til vores arrangementer! 

 
 
KFUM og KFUK  

I Fritidskælderen på Vestermarie Skole.  

 

MiniMOK hver torsdag 

kl. 16.00 - 17.30 

for børn i 0. - 4. kl. 

 

MoK-klubben hver torsdag 

kl. 19.00 - 21.00 

i Østergade 59, Rønne 

Ingen klubaktivitet den 14. februar og 28. 

marts. 

 

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. 

 

 

.  
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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. 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 

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 
    Januar     Vestermarie Kirke     Nylars Kirke 

  27. januar:     10.30 Henriette Ry Nielsen      9.00 Henriette Ry Nielsen 
  Februar  

    3. februar:       9.00 Henriette Ry Nielsen    10.30 Henriette Ry Nielsen         
  10. februar:     10.30 Henriette Ry Nielsen      9.00 Henriette Ry Nielsen         
  17. februar:         9.00 Henriette Ry Nielsen    10.30 Henriette Ry Nielsen         
  24. februar        10.30 Henriette Ry Nielsen       9.00 Henriette Ry Nielsen           
Marts  

   3. marts               9.00 Henriette Ry Nielsen   10.30 Henriette Ry Nielsen         
 10. marts     10.30 Henriette Ry Nielsen      9.00 Henriette Ry Nielsen         
 17. marts       9.00 Peter Hauge Madsen   10.30 Peter Hauge Madsen 
 24. marts:     10.30 Henriette Ry Nielsen      9.00 Henriette Ry Nielsen        
28. marts:       9.00 Henriette Ry Nielsen    10.30 Henriette Ry Nielsen         
29. marts:       Ingen gudstjeneste     10.30 Henriette Ry Nielsen         
31. marts :     10.30 Henriette Ry Nielsen      9.00 Henriette Ry Nielsen         
April 

  1. april:   10.30 Henriette Ry Nielsen        Ingen gudstjeneste   
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