i hvert fald forbundet med naturromantiske
forestillinger om det gode landliv. Det er

En sommerhilsen fra den nye vikar!
Bornholms nye provst Johannes G. Jensen
sammenlignede forholdet mellem en præst og
menigheden med et ægteskab, da han holdt
indsættelsestalen for mig, Lars Ulrich Kofoed,
i Vestermarie den 19. juni. Min partners og
min erfaring gennem alle vor år er, at det gode
forhold bygger på gensidig ærlighed og
åbenhed. Ligesom det bygger på ønsket om at
hjælpe og støtte hinanden til indfrielse og
forfølgelse af livets drømme og mål. Det
midlertidige ægteskab med Vestermarie og
Nylars sogne, som provsten talte om, blev
muligt på grund af den støtte, som jeg altid
kan hente hos min partner. For snart mange år
siden spurgte hun til, hvad jeg helst ville
beskæftige mig med, hvis intet i livet
forhindrede det. Mit svar var præsteembedet,
men jeg frygtede for sprogene latin, græsk og
hebræisk. Vores gensidige støtte og tro på, at
vi, mennesker, i fællesskab kan løfte langt
mere end vi kan alene, førte mig gennem
sprogfagene og teologiens spændende fag og
hende forbi menneskerettighedsstudier i Lund
og filosofi i Berlin.
Nu står jeg så ordineret og klar til
indsættelsen i Nylars den 18. juli, hvorefter
mange måneders fornuftsægteskab, som
provsten også kaldte det, med Vestermarie og
Nylars sogne kan begynde.
Fornuften består for mig i, at livet på landet
og langt fra København er om ikke ukendt, så

forestillinger fra mit livs mange ferier og
spejderlejre blandt andet på Bornholm. Jeg
husker roen fra en klippetop, smagen af
forårets ramsløg fra skovene, kornets bølgen i
sommerens vind og de meter høje snedriver
midt i julens stilhed. Hverdagslivet på landet
har jeg kun oplevet gennem disse ferier, en
uges landbrugspraktik i 8. klasse og besøg hos
min partners farmor i Slesvig.
Fornuftsægteskabet består derfor i, at jeg får
testet en barndomsdrøm om at leve på landet
på mit fædrene Bornholm, mens I i
mellemtiden får en vikarierende sognepræst,
der ønsker at blive en del af dagliglivet i
lokalsamfundene. Medlemsskabet af FDB er
allerede flyttet til Dagli’brugsen i
Vestermarie. Forud venter opdagelsen af DDS
Vestermarie, motion og fællesspisning i
Nyvest, Borgerforeningerne og andre
aktiviteter i byerne. Fornuftsægteskabet
indeholder naturligvis samarbejdet med
kirkernes medarbejdere og menighedsrådene.
Jeg glæder mig til at møde jer, lære hinanden
at kende og håber, at I vil være ærlige og
åbne, hvis jeg gør eller siger noget, som
måske gøres bedre eller på en anden i
sognene.
Lars Ulrich Kofoed
(Se billeder fra ordinationen næste side)

Onsdag den 8. juni var der udflugt for alle
i Nylars sogn, som er fyldt 65, samt evt.
ledsager.
Kaffen fik vi i år på Hotel Stammershalle.
Dejlig kaffe og hjemmebagt kage og en
fantastisk udsigt i hyggelige lokaler.
Herefter kørte vi til Tejn Kirke, hvor
sognepræst Kristoffer Nielsen fortalte
spændende om kirken og dens opståen. Vi
sang et par salmer, inden vi kørte tilbage til
Nylars, hvor vi fik smørrebrød med tilbehør
og kaffe. Også her blev der sunget en del
sange. Tove, vores organist, spillede dejligt
dertil.
I år deltog Birgit Friis i udflugten, da det er
hende som passer embedet under Lisbeth
Bolins ferie.
En dejlig dag, hvor alle hyggede sig og nød
hinandens selskab.

Konfirmandindskrivning for 2017:
Indskrivning finder sted, når vores vikarpræst,
Lars Ulrich Kofoed, er kommet i gang med sit
nye job i Nylars/Vestermarie.
Nærmere vil fremgå af næste kirkeblad samt
kirkernes hjemmesider midt i august.
Menighedsrådene i Nylars/Vestermarie.
********************************

Når dette kirkeblad udkommer, skulle vores
nye højtaleranlæg i Nylars Kirke gerne være
installeret, så alle, uanset hvor man sidder i
kirken, kan høre hvad der bliver sagt!

Arrangementer:
Torsdag den 25. august kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Vestermarie, konfirmandstuen.

Udflugt den 27. august
I samarbejde med Borgerforeningen, Lokalhistorisk Arkiv og Aktive kvinder inviterer
Vestermarie kirke til udflugt den 27. august.
Vi starter kl. 10.00 ved Vestermarie kirke og kører i bus en tur ud i det blå på Nordbornholm.
Herefter kører vi til det nye koldkrigsmuseum Bornholmertårnet ved Dueodde, hvor vi spiser
frokost. Kaffen indtages et sted på Sydbornholm, og vi slutter af med et besøg i Pouls kirke.
Vi er tilbage ved Vestermarie kirke kl. ca. 16.
Pris for udflugten: 50 kr.
Tilmelding til Jeanne Cordua på tlf. 56999396 eller mail jeanne@festsange-cordua.dk
eller
Else Kofoed, tlf. 56990005 eller mail kofoed_aavang@mail.tele.dk
Sidste tilmeldingsfrist: 10. august.
Onsdag den 7. september kl. 19.00, er der møde på Samlingshuset i Nylars
vedrørende det kommende menighedsrådsvalg til efteråret.
Dette møde gælder for valg til menighedsråd i Nylars sogn.
Sognepræst
Vikar for sognepræst: Lars Ulrich Kofoed
Vestermarievej 41, Vestermarie, 3700 Rønne
Telefon: 56 99 90 03 / 29 39 39 87
Kontakt sognepræsten hvis man ønsker besøg,
eller er indlagt og ønsker besøg.
Graver Vestermarie
Carsten Munk, Kirkevej 24k,
Vestermarie, 3700 Rønne
Tlf.: 56 99 94 10
vestermarie.kirkegaard@mail.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

NB! Kirkebladet kan også hentes og læses på kirkernes hjemmesider:

www.nylarskirke.dk og www.vestermariekirke.dk

GUDSTJENESTELISTE
Dato
7. august

Vestermarie

Nylars

Søndags navn

9,00 LK

10,30 LK

11.s.e.trinitatis

14. august

9,00 LK

12. s.e.trinitatis

21. august

10,30 LK
Kirkekaffe
9,00 LK

10,30 Lk

13.s.e.trinitatis

28. august

10,30 LK

9,00 LK

14.s.e.trinitatis

4. september
11. september

9,00 LK
10,30 LK
Kirkekaffe
9,00 LK
10,30 LK

10,30 LK
9,00 LK

15.s.e.trinitatis
16.s.e.trinitatis

10,30 LK
9,00 LK

17.s.e.trinitatis
18.s.e.trinitatis

18. september
25. september

LK= Lars Ulrich Kofoed

Det Danske Spejderkorps
Vestermarie gruppe
holder møde under gymnastiksalen på
Vestermarie skole hver torsdag.
KIRKEBIL
Kirkebilen kører til alle gudstjenester.
Kirkebilen bestilles hos Dantaxi,
tlf. 70 25 25 25 og helst dagen i forvejen.
Benyttelse er gratis.

Sanglærkerne
Koret øver hver onsdag kl. 16.30 - 17.30.
Pt. er øvestedet Gyldengårdsvejen 9,
Vestermarie.
Har du lyst til at synge så kom bare.
Kontakt: Else Kofoed - tlf. 56 99 00 05.
KFUM og KFUK
Børneklubben mødes hver torsdag
kl. 15.15 - 16.45
i Fritidskælderen på Vestermarie Skole.
For børn i 0.-4. kl.
Yderligere oplysninger:
Else Kofoed - tlf. 5699 0005
eller kofoed_aavang@mail.tele.dk

Kirkebladet skal uddeles til alle i både Vestermarie og Nylars sogne, uanset man siger
"nej tak" til reklamer. Hvis man ikke modtager bladet, må man gerne henvende sig til
Bornholms Tidende.

