
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmand 2015? 

Skal du konfirmeres til foråret 2015, og 

bor du i Vestermarie eller Nylars? Så skal 

du i løbet af august måned rette 

henvendelse til sognepræsten enten pr. 

tlf. eller mail for at blive indskrevet til 

undervisning. Denne undervisning vil 

primært foregå torsdage fra kl. 14.15 – 

tilrettelagt sådan, at bussen fra Åkirkeby 

gerne skulle passe, så børnene kan nå 

frem. Det er også muligt at modtage 

undervisning sammen med den klasse, 

man går i, og så blive konfirmeret i sin 

’egen’ kirke i stedet for. Undervisningen 

begynder torsdag d. 4. september. 
 

      Foto: Alex Andersen 

Nylars kirke har nu fået en flagstang  Ungdomsgudstjeneste – for de modige 

opsat, så vi kan flage til alle gudstje- Lørdag d. 27. september kl. 14 afholder  

nester, barnedåb, bryllupper og kon- sognepræsterne Lisbeth Bolin og Ulla 

firmationer. Ved begravelser flages  Schou en gudstjeneste om tro og mod i  

på halv stang.   Nylars kirke kl. 14. Se mere i vores  

                                                                 arrangementsoversigt.  

 

Vestermarie sogns sommerudflugt 

Vi vil gerne invitere alle sognebørn i Vestermarie med på tur d. 23. august. 

Vi mødes ved kirken kl. 10 og kører herefter i bus til Hasle hvor vi spiser frokost. 

Herefter går turen til Teknisk museum, hvor vi drikker en kop kaffe inden vi 

slutter turen af i Gudhjem kirke, hvor sognepræst Marianne Ring fortæller os om 

kirken. Vi er tilbage i Vestermarie omkring kl. 16. Tilmelding til Else Kofoed, 

Lene Dahl eller sognepræsten senest en uge før. Udflugten er for alle aldre og 

arrangeres i samarbejde med Vestermarie borgerforening, lokalarkivet, aktive 

kvinder og KFUM og KFUKs børneklub. 



Nylars sogn afholdt den 

årlige ældreudflugt onsdag 

den 12. juni og sædvanen 

tro afsluttedes udflugten 

med smørrebrød og 

fællessang på 

Samlingshuset. 

 
              Foto: Alex Andersen                                                           

 

Prædikengruppe 

Hvad er det for en tekst, der ligger til grund for præstens prædiken næste søndag? 

Hvad skal præsten tale om i sin prædiken, og hvad er det ved teksten der rører ved 

os og undrer os? Disse og mange flere spørgsmål vil jeg gerne drøfte med mine 

menigheder. Derfor indbyder jeg til prædikengruppe cirka en gang om måneden. 

Vi mødes igen onsdag d. 3. september fra 10-11.30. Vi mødes i konfirmandstuen i 

Vestermarie og snakker om de næste par søndages tekster. Alle spørgsmål og 

betragtninger er velkomne. Interesserede kan melde sig hos præsten på tlf. 5699 

9003.  

 

Gud og Pasta 

Torsdag d. 11. september kl. 17 er der igen Gud og Pasta i Vestermarie kirke. Vi 

synger nogle sange sammen, hører en historie fra Bibelen og beder Fadervor 

sammen. Bagefter spiser vi på skolen. Tilmelding til Else Kofoed eller 

sognepræsten senest mandag d. 8/9. 

 

Menighedsmøde og sangaften 

Torsdag den 18. september kl. 19.30 afholder Nylars menighedsråd sit årlige 

menighedsmøde, hvor alle med interesse kan komme og høre om, hvilke 

aktiviteter menighedsrådet har afholdt i løbet af året, hvordan kirkens økonomi ser 

ud, mm. Efter mødet vil vi synge sange fra højskolesangbogen og drikke en kop 

kaffe. Mødet afholdes på Samlingshuset. 

 

Syng salmer 

Onsdag d. 24. september kl. 19.30 indbydes alle interesserede til en sangaften i 

Vestermarie kirke. Vi vil synge salmer sammen, og ind imellem høre lidt om 

salmedigteren og temaet i salmerne. Denne aften er temaet salmedigteren Holger 

Lissner, som har skrevet flere nye salmer til den salmebog, der udkom i 2003. Der 

vil være mulighed for at stille enkelte ønsker til salmer som afslutning på aftenen. 

 

Høstgudstjeneste 

I år afholdes den traditionsrige høstgudstjeneste søndag d. 7. september kl. 10.30 i 

Vestermarie kirke samt søndag d. 14. september kl. 10.30 i Nylars kirke. Alle er 

hjerteligt velkomne til at deltage og se de smukt pyntede kirker, samt nyde en kop 

kaffe efter gudstjenesterne. 



Arrangementsoversigt:

 

 

 

 

Kirkebogsførende sognepræst 

Lisbeth Ravn Bolin 

Vestermarievej 41, Vestermarie, 3700 

Rønne 

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

 

Graver Vestermarie 

Carsten Munk, Kirkevej 24k, 

Vestermarie, 3700 Rønne 

Tlf: 56 99 94 10 

vestermarie.kirkegaard@mail.dk 

 

Kirkernes hjemmeside: 

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 

Onsdag d. 13. august: 

Kl. 19 er der offentligt tilgængeligt menighedsrådsmøde i Nylars menighedsråd. Mødet 

afholdes på adressen Bøgevej 9 i Nylars. 
 

Lørdag d. 23. august: 

Vestermarie menighedsråd holder sogneudflugt denne dag. Se invitation på side 2. 

 

Tirsdag d. 26. august: 

Kl. 19 er der offentligt tilgængeligt menighedsrådsmøde i konfirmandstuen i Vestermarie. 

 

Onsdag d. 3. september: 

Prædikengruppe fra 10-11.30 i konfirmandstuen i Vestermarie. Tilmelding til præsten. 

 

Torsdag d. 11. september: 

Kl. 17 er der Gud og Pasta i Vestermarie kirke. Tilmelding til præsten eller Else Kofoed en 

uge før.  

 

Torsdag d. 18. september: 

Menighedsmøde og sangaften kl. 19.30 i Samlingshuset i Nylars, arrangeret af Nylars 

menighedsråd. Se invitation på side 2. 

 

Onsdag d. 24. september: 

Sangaften i Vestermarie kirke kl. 19.30. Temaet er salmedigter Holger Lissner. 

 

Lørdag d. 27. september: 

Ungdomsgudstjeneste i Nylars kirke kl. 14 fortrinsvis for konfirmanderne fra 2013 og 

2014. Gudstjenesten afsluttes med rapelling fra klokketårnet for de konfirmander, der tør. 

Gudstjenesten afholdes i samarbejde med sognepræst Ulla Schou og rapellinginstruktør 

Tor Madsen fra NatureEvent/Bornholm. 

Udgivet af Vestermarie og Nylars 

sogne. 

Ansvarshavende redaktør: 

Sognepræsten 

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.  

Sommerferie – opstart 21/8 

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 

3. august 9.00 LB 10.30 LB 7. s. e. trin. 

10. august 10.30 BF 9.00 EJ 8. s. e. trin. 

17. august 9.00 HRN 10.30 BF 9. s. e. trin. 

24. august 10.30 LB 9.00 LB 10. s. e. trin. 

31. august 9.00 LB 10.30 LB 11. s. e. trin. 

7. september 10.30 LB 

(Høstgudstj. m/ 

kirkekaffe) 

9.00 LB 12. s. e. trin. 

11. september 17.00 LB 

(Gud og Pasta) 

Ingen   

14. september 9.00 LB 10.30 LB 

(Høstgudstj. m/ 

kirkekaffe) 

13. s. e. trin. 

21. september 10.30 LB 9.00 LB 14. s. e. trin. 

27. september Ingen 14.00 LB + US 

(Ungdomsgudstj.) 

 

28. september 9.00 LB 10.30 LB 15. s. e. trin. 

5. oktober 10.30 LB 

(kirkekaffe) 

9.00 LB 16. s. e. trin. 

LB = Lisbeth Bolin 

EJ = Erik Jørgensen 

BF = Birgit Friis 

US = Ulla Skou  

HRN = Henriette Ry Nielsen 

 


