
  

 

 

 

 

 

 

Ved min tiltrædelse som konstitueret sognepræst (barselsvikar) vil jeg først og fremmest sige tak 

til menighedsrådene i begge sogne for den flotte velkomst. Det der først mødte mig, da jeg ankom 

til indsættelsen søndag den 9. november 2014, var flagalleen i begge sogne. Og dette gør det jo 

altid festligere.  

Skal jeg kort præsentere mig selv, så har jeg været bosiddende i København i en del år, nærmere 

betegnet Østerbro, hvor jeg også har været kirkeligt engageret i menighedsråd (Taksigelseskirken) 

og i de sidste syv år som formand og har også siddet i provstiudvalg.  

Således er det kirkelige arbejde ikke fremmed for mig. Men at fungere som præst for en menighed 

er jo noget ganske andet at arbejde med. Der er ikke to sogne, som er ens. Og kirkeligt og 

teologisk da finder jeg min inspiration inden for det grundtvigske, vel vidende, at folkekirken altid 

skal være mangfoldig og rummelig. 

Sognepræst Ingrid Gadager Jørgensen 

 

 

 

 

 

 

Vestermarie kirke har her i efteråret fået lagt nyt skifertag  

og man har kunnet følge byggeriet på kirkens hjemmeside. 
Se mange flere billeder her: http://www.vestermarie.folkekirken.dk/nyt-tag-paa-vestermarie-
kirke/. 
Arbejdet blev afsluttet i slutningen af november, og den 7. november holdt kirkens personale og 

menighedsrådet en lille afslutning for håndværkerne med tak for indsatsen. 

http://www.vestermarie.folkekirken.dk/nyt-tag-paa-vestermarie-kirke/
http://www.vestermarie.folkekirken.dk/nyt-tag-paa-vestermarie-kirke/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den 9. november blev barselsvikar for Lisbeth Bolin, nemlig sognepræst Ingrid Gadager 
Jørgensen, indsat i både Vestermarie og Nylars kirker. 
I Vestermarie  sang Sanglærkerne præludium og postludium, og efter gudstjenesten var der 
kirkefrokost i konfirmandstuen, hvor menighedsrådsformand Arne V. Hansen bød velkommen og 
læste en lille historie.  
I Nylars Kirke medvirkede Bente Pedersen ved gudstjenesten, og sang et par solo-sange, bl. a. en 
på bornholmsk. 
Efterfølgende var der kaffe og kage på Samlingshuset, hvor Ingrid Gadager Jørgensen fik lidt pæne 
ord med på vejen af formand for menighedsrådet Ellen Andersen og provst Gotfred Larsen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Nylars: 
Ved betaling af regninger til kirken. Grandækning, pasning af gravsteder mm, opfordrer vi til, at 
man betaler via netbank. Ved betaling med girokort, er der gebyr både til indbetaler og modtager. 
Med venlig hilsen 
 
Nylars menighedsråd 



Julelegat. 
Nylars menighedsråd råder 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 sognepræsten senest d 14. december. 

 

Arrangementsoversigt 

Søndag den 14. december er der "De ni læsninger" i Nylars Kirke. Gudstjeneste kl. 10.30. Nylars 
koret medvirker. Efterfølgende er der kirkekaffe i våbenhuset. 
 
Torsdag den 18. december kl. 9.30 vil børnene fra børnehaven "Løvfrøen" opføre krybbespil i 
Nylars Kirke. Alle interesserede er velkomne. 
 
Torsdag den 1. januar 2015 vil der efter gudstjenesten kl. 14.30 i Vestermarie kirke være mulighed 
for at hilse på hinanden og ønske godt nytår med et lille glas champagne i våbenhuset. 
I Nylars kirke er der kirkekaffe efter gudstjenesten kl. 16.00. 
 
Søndag den 11. januar afholdes Nytårsparole efter gudstjenesten i Vestermarie kirke kl. 14.00.  
Vi følges ad hen på skolen efter gudstjenesten. Nytårsparolen er et arrangement i samarbejde 
med  Det Danske spejderkorps, Borgerforeningen og KFUM og KFUK. 
 
Torsdag den 26-2-2015 kl. 19.00, vil Lars Christiansen komme og synge og fortælle for os, det sker 
i Samlingshuset. Alle er velkomne. 
 
Skærtorsdag den 2. april vil vi igen forsøge med fællesspisning i Samlingshuset efter gudstjeneste. 
Reserver allerede nu datoen. 
 
 
 
 
 
Kirkebogsførende sognepræst – barselsorlov 

fra 1. november. 

Lisbeth Ravn Bolin 

Vestermarievej 41, Vestermarie, 3700 Rønne 

 

Sognepræst Ingrid Gadager Jørgensen 

(barselsvikar)  

Telefon: 56 99 90 03 

 

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 

 

Graver Nylars 

Svend Grenaa, Kirkevej 10k, 

Nylars, 3720 Åkirkeby 

Tlf. 56 97 28 13 / 40 42 59 14 

http://www.vestermariekirke.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Det Danske Spejderkorps 

Vestermarie gruppe 

holder møde under gymnastiksalen på 

Vestermarie skole hver torsdag kl. 16.45-

18.15. 

 
KIRKEBIL 

Kirkebilen kører til alle gudstjenester. 

Benyttelse er gratis. 

Kirkebilen bestilles hos Dantaxi, 

tlf. 70 25 25 25 og helst dagen i forvejen. 

 

Sanglærkerne 
I Vestermarie kirke øver vores kor 

Sanglærkerne hver mandag kl. 17.  

 

Ønsker man at deltage, kan man kontakte 

korleder Else Kofoed på tlf. 56 99 00 05. 

 

KFUM og KFUK  

I Fritidskælderen på Vestermarie skole.  

MOK hver tordag  

Kl. 15.00 – 16.30  

For børn i 0. – 4. kl.  

Teenklubben hver torsdag  

Kl. 19.00 – 21.00 

i Østergade 59, Rønne 

For børn fra 13-17 år  

 

Evt. spørgsmål: Else Kofoed,  

tlf. 56 99 00 05. kofoed_aavang@mail.tele.dk

 

GUDSTJENESTELISTE 

Dato Vestermarie Nylars Søndagens navn 

14. december 9,00 INGJ 

 

10.30 INGJ 3. s. i advent. 

(kirkekaffe) 

21. december 10.30 INGJ 9.00 INGJ 4. s. i advent. 

24. december 14.30 INGJ 16.00 INGJ 

23.30 INGJ 

Juleaften 

25. december 10.30 INGJ 9.00 INGJ Juledag 

26. december 14.30 INGJ Ingen 2. juledag 

28. december 9.00 INGJ 10.30 INGJ Julesøndag 

31. december Ingen Ingen Nytårsaftensdag 

1. januar 14.30 INGJ 

(kirkekaffe) 

16.00 INGJ 

(kirkekaffe) 

Nytårsdag 

4. januar 10.30 INGJ 9.00 INGJ Helligtrekongers 

søndag 

11. januar 14.00 INGJ 10.30 INGJ 1.s.e.helligtrekonger 

18. januar 10.30 INGJ 9.00 INGJ 2.s.e.helligtrekonger 

25. januar 9.00 INGJ 10.30 INGJ Sidste 

s.e.helligtrekonger 

1. februar 10.30 INGJ 

(kirkekaffe) 

9.00 INGJ Septuagesima 

 

INGJ = Ingrid Gadager Jørgensen 

 


