
  

 

 

 

 

 

Efteråret er over os – og med efteråret kommer også nogle forandringer for os alle sammen. Den første, du 

som læser nok lægger mærke til, er den nye udformning af kirkebladet. Vi er kommet i den glædelige 

situation at bladet er blevet os for småt, vi laver for mange arrangementer og det er jo herligt! Derfor vil 

bladet nu være at finde i a4 format fremover. Har man kommentarer til det ændrede format, gode som 

dårlige, lytter vi gerne til dem.  

Derudover er jeg endnu engang gravid, og venter en lille dreng omkring 10. december. Derfor går jeg på 

barsel cirka 1. november og en vikar vil overtage mit embede indtil jeg kommer tilbage engang næste 

efterår. Vikaren er endnu ikke fundet – her midt i september – men der vil i næste blad komme en 

præsentation af vedkommende, som vælges af begge menighedsråd. Jeg håber naturligvis, at I alle vil tage 

godt imod, hvem end det bliver, og se til at vedkommende føler sig vel modtaget på vores dejlige ø, i vort 

skønne pastorat og hyggelige sogne. Jeg vil i den forbindelse sige tak for fremmødet til ikke blot 

søndagstjenesterne, hvor mange er trofaste til at komme uge efter uge, men så sandelig også for de mange 

der kommer til udflugter, sangaftener, børnegudstjenester, koncerter og hvad vi ellers finder på i årets løb. 

Uden menighed, ingen kirke!  

I bladet vil der også fremover blive bedre plads til billeder og omtale af de arrangementer, der har været 

afholdt. Jeg skal minde om, at vi også omtaler afholdte og kommende arrangementer på kirkernes 

hjemmesider, hvor der også vil være flere billeder at finde.  

De nye konfirmander er startet, og i år møder 5 unge til undervisning. Der er dog 5 mere, som skal 

konfirmeres i enten Nylars eller Vestermarie, men som undervises andre steder. Tak, om alle vil tage godt 

imod dem til gudstjenesterne. Det har meget at sige når man mødes med et smil i kirkedøren.  

Vi har også afholdt høstgudstjenester i begge kirker, der i dagens anledning var pyntet festligt op. Billede 

kan ses på næste side i bladet. Ved høstgudstjenesten siger vi tak for alle de gaver, vi har modtaget i rigt 

mål denne høst. Naturligvis tænker vi først på de konkrete spiselige gaver: Korn, frugt og grønt. Men det er 

jo ikke de eneste gaver, vi får givet. Familie, venner, et sted at bo, kærlighed, venskab og medmenneskelig 

omsorg er også gaver der er givet os, og som vi kan takke for. Hvis ikke vi tænker over det til daglig, er 

gudstjenesten et oplagt sted at få sagt ordentlig tak og vise vor taknemmelighed.  

Det er også i denne tid, vi får lejlighed til at synge nogle af de efterårs- og høstsalmer vi holder allermest af. 

Det kan nås endnu, også oktober indbyder til efterårssange, selvom efteråret efterhånden klinger på sidste 

vers. Det kan for nogen være vemodigt med efterårets komme, når aftenerne bliver mørke og naturen ikke 

er så blomstrende længere. For andre er det årets bedste tid, hvor skovene viser sig i gyldne og rødbrune 

farver. Det er også i efterårets skumringsaftener vi får lejlighed til at mødes inden døre og være sammen på 

en anden måde. Sammen om familien, om fællesskabet, om sangen, bønnen og fortællingerne.  

Mange tak for denne gang – og på gensyn!      

Sognepræst Lisbeth Ravn Bolin 



 

 

 

 

I Vestermarie afholdtes ”Gud og Pasta” torsdag d. 11. I Nylars var der fællesudflugt i juli måned mellem  

 september. Der deltog omkring 25 børn og voksne borgerforeningen og menighedsrådet. Udflugten  

til gudstjeneste og efterfølgende spisning. Under  gik til stenbruddet og NCC ved Snorrebakken  

gudstjenesten fortalte præsten en bibelhistorie,  hvor de fremmødte fik en fantastisk rundvisning. 

som foregik i ørkenen. På billedet ses de  

opmærksomme lyttere.  

 

 

 

I år faldt høstgudstjenesterne henholdsvis 

søndag d. 7. og søndag d. 14. september. Begge 

kirker var smukt pyntede med alskens frugt og 

grønt, blomster og korn. Prædikenen var præget 

af høstens tema, og også kirkebønnen indeholdt 

en særlig tak for de gaver, vi har modtaget. Her 

er det døbefonten i Vestermarie kirke.  

 

 

Torsdag d. 18. september afholdt Nylars menighedsråd det årlige  

menighedsmøde, hvor alle interesserede havde mulighed for at  

møde op og høre mere om, hvad menighedsrådets arbejde  

består i, hvordan økonomien ser ud, og hvilke aktiviteter sognet  

har afholdt det seneste år, og planlægger at afholde i det  

kommende. 16 personer var mødt op, og mødet varede et par  

timer, hvor der ind imellem var indlagt pauser med fællessang  

fra højskolesangbogen. Forskellige ideer og forslag blev drøftet,  

som menighedsrådet naturligvis vil arbejde videre med – blandt  

andet en eventuel oprettelse af et mindested for de ukendte,  

som man har det på flere andre kirkegårde. Desuden blev det  

drøftet, om kirken i sommerhalvåret skal åbne op for, at turister kan se kirkens loftsrum. I år afholdes også 

midnatsgudstjeneste julenat, som det eneste sted på øen. Kassereren fremlagde hovedtallene i regnskabet. 

Det var alt i alt en spændende aften for både menighedsråd og menighed. 



Arrangementsoversigt 

Foredrag i Vestermarie 

Tirsdag d. 28. oktober inviterer Vestermarie menighedsråd, borgerforening og lokalarkiv til foredrag kl. 

19.00 i kantinen på Vestermarie skole. Her vil Finn Ole Nielsen fra Bornholms Museum fortælle om ”Hvad 

der er gravet op af Vestermarie sogns muld.” Entre: 30 kr. inklusiv kaffe og kage. 

Koncert i Nylars kirke 

Fredag d. 31. oktober kl. 19 afholdes en koncert- og sangaften i Nylars kirke ved Bornholms folkedansere. 

Elever fra Bornholms Musikskole vil også medvirke. Forskellige grupper giver nogle numre og der vil også 

være fællessang. Der er gratis adgang. Kl. 21 kan interesserede få en kop kaffe i Samlingshuset for 60 kr. pr. 

person. 

Alle Helgen søndag 

Denne søndag er der mulighed for at mindes dem, der er gået bort i årets løb og som er enten bisat eller 

begravet fra Nylars og Vestermarie kirker.  I Vestermarie er gudstjenesten kl. 9 og i Nylars kl. 10.30. Ønsker 

man at tilføje flere navne (hvis den man vil mindes er begravet fra et andet sogn eksempelvis) kan 

sognepræsten kontaktes på tlf. 56 99 90 03. 

1. søndag i advent  

Søndag d. 30. november inviterer Nylars menighedsråd og borgerforening traditionen tro til at tænde 

juletræet og synge juletiden ind sammen. Vi mødes i kirken til gudstjeneste klokken 14 og går herefter til 

Samlingshuset, hvor juletræet tændes. Indenfor serveres æbleskiver og gløgg. Alle er hjerteligt velkomne. 

 

 

Kirkebogsførende sognepræst – barselsorlov 

fra 1. november. 

Lisbeth Ravn Bolin 

Vestermarievej 41, Vestermarie, 3700 Rønne 

 

Barselsvikar fra 1. november (navn meddeles 

senere): 
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 

5. oktober 10.30 LB 

(kirkekaffe) 

9.00 LB 16. s. e. trin. 

12. oktober 9.00 BF 10.30 LHM 17. s. e. trin. 

19. oktober 10.30 HRN 9.00 HRN 18. s. e. trin. 

26. oktober 9.00 EJ 10.30 GL 19. s. e. trin. 

2. november 9.00 BV 10.30 BV Alle Helgen 

søndag 

9. november 10.30 BV 

(kirkekaffe) 

9.00 BV 21. s. e. trin. 

16. november 9.00 BV 10.30 BV 22. s. e. trin. 

23. november 10.30 BV 9.00 BV Sidste søndag i 

kirkeåret 

30. november 10.30 BV 14.00 BV 

(Kaffe i 

Samlingshuset) 

1. s. i advent 

7. december 10.30 BV 

(kirkekaffe) 

9.00 BV 2. s. i advent 

LB = Lisbeth Bolin 

EJ = Erik Jørgensen 

BF = Birgit Friis 

LHM = Lis Hejner Mortensen 

HRN = Henriette Ry Nielsen 

GL = Gotfred Larsen 

BV = BarselsVikar 

 


