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Sommer er kirkens hverdag 

Det er en ny tid for menighederne i Nylars og Vester-

marie: Den gamle præstebolig i Vestermarie er ved 

mange flittige hænders hjælp blevet til en flot sogne-

gård, der skal være til glæde for alle i begge sogne. Og i 

præsteboligen i Nylars er der en ny præst at vænne sig 

til – og jeg har endnu meget tilbage at lære om kirke- 

og hverdagslivet her og mange ansigter tilbage at lære 

at kende. 

Sommertiden er kirkens store hverdagstid – ingen store 

helligdage, bare den ene nummererede søndag efter 

den anden: 1. søndag efter trinitatis, 2. søndag efter 

trinitatis… 

Det er trinitatistiden, hvor vi fejrer den treenige Gud og 

prøver at finde os til rette som kirke i tiden efter jul, 

påske, pinse og himmelfart.  

Vi har siden kirkeårets begyndelse i adventstiden lært 

Gud at kende som Fader, Søn og Helligånd. Og nu har vi 

ro efter alle disse store fester og højtider til at fordybe 

os i Helligåndens fællesskab ved at synge sammen, 

bede sammen – og, ja, tage på udflugter sammen! 

Læs om… 

Nyt initiativ til efteråret:  

Lørdagslegestue i sognegården 

 

Årets konfirmander 

 

Sommerens foredrag  

og udflugter 

 

Denne trinitatistid – eller, som vi siger på dansk, trefol-

dighedstiden – kan i Nylars og Vestermarie komme til 

at ligne den allerførste tid efter pinse i den meget unge 

kirke for 2000 år siden. Nu er vi alle på plads, og vi ved, 

i hvis navn vi samles – nu er det kirkens hverdag, midt i 

den feriefyldte sommer – det er Helligåndens tid, kir-

kens tid, fællesskabets tid. 

Glædelig sommer! 

sognepræst Cæcilie Jessen 

 

KIRKEBLAD Vestermarie 

Nylars 



Konfirmation i Vestermarie 

På en solrig store bededag blev fire konfirmander konfirme-

ret i Vestermarie Kirke. Kirken var fuld af familie og venner, 

DDS-spejderne var mødt op med fane, og Sanglærkerne 

medvirkede med bl.a. ”Susan Himmelblå”. Som en hilsen fra 

menigheden fik konfirmanderne overrakt en rose hver og et 

par ord på vejen af menighedsrådsformand Arne V. Hansen.  

Fra venstre til højre: Sognepræst Cæcilie Jessen, Rasmus 

Juel Larsen, Anna Vægter Dahl, Lukas Kofoed Marker og 

Lucas Jørgensen. 

 

 

 

 

 

 

Konfirmation i Nylars 

I Nylars blev fem konfirmander konfirmeret på en flot Kristi 

himmelfartsdag. Det var lykkedes at få plads til både familie 

og venner—og det svenske Egino-kor fra Dalby med 23 san-

gere! Koret løftede gudstjenesten ved blandt andet at syn-

ge den svenske originaludgave af den populære sommersal-

me ”Det dufter lysegrønt af græs”. 

Fra venstre til højre: Sognepræst Cæcilie Jessen, Emil Valde-

mar Viborg, Kimbre Nikolai Husebye, Frederik Reppien Lund 

Koefoed, Jacqueline Lundgaard Røes og Chloé Lundgaard 

Røes. 

Nyt initiativ til efteråret:  

Lørdagslegestue i Vestermarie Sognegård 

Til efteråret bydes alle børnefamilier i Vestermarie og Nylars til legestue i sognegården i Vestermarie en lørdag om måneden. 

Første gang bliver lørdag den 15. september kl. 9.30-11.30. 

Det bliver en mulighed for at møde andre børn og forældre fra sognene, lege og hygge. Der vil være lidt forfriskninger og kaffe 

til de voksne. 

Hvis du har legetøj eller lignende, som du ønsker at donere til legestuen, er det meget velkomment.  

Kontakt Benthe Mortensen på tlf. 51 26 27 64 eller kig forbi kirkekontoret i præstens træffetid (hverdage 10-12). 

Nærmere info om datoer etc. følger i næste kirkeblad. 

Foto: Photo Care Rønne Foto: Photo Care Rønne 

Nylars Kirke har fået ny  

hjemmeside! 

www.nylarskirke.dk 

Vestermarie Kirkes  

hjemmeside: 

www.vestermariekirke.dk 

Kort om den nye sognegård 

Den gamle præstebolig i Vestermarie er blevet til en ny 

sognegård for både Vestermarie og Nylars. Der er slebet, 

skuret og skruet—og nu står den som en flot, tom kasse og 

venter på at blive fyldt med menighedsliv. 

For mere information og de nye vedtægter, se sognenes 

hjemmesider—eller kontakt menighedsrådene eller vice-

vært Benthe Mortensen på tlf. 51 26 27 64. 



Kommende arrangementer 

Foredrag i Nylars Præstebolig 

”Guds ord og Grundtvigs Stemme” 

Tirsdag den 3. juli kl. 19.30 

 

Sognepræst Kristoffer Garne (Aarestrup) taler over sin 

nyligt udkomne bog ”Guds ord og Grundtvigs  

stemme” (Fønix 2018). Bogen handler om den betydning, 

N.F.S. Grundtvig har haft for forvaltningen af den tradition, 

vi har fået overleveret  i den lutherske kristendom, dens 

gudstjeneste og dens salmer. 

Undervejs synger vi en række salmer, som foredraget vil 

inddrage og belyse.  

Af hensyn til kaffe og stole: Tilmelding til sognepræst  

Cæcilie Jessen (se bagsiden for kontaktoplysninger). 

 

Fællesudflugt med Nylars Borgerforening  

Lørdag den 7. juli kl. 14.00 

 

 

 

 

 

 

Vi besøger Bornholms stenklub ved Martin Holm. 

Eventuelt samkørsel fra kirken kl. 13.45. Måske på cykel. 

Man kan komme til Skyttegård fra Sorteengevejen. 

Menighedsrådet giver kaffe eller te, og borgerforeningen 

giver kage. 

 

 

 

Ældreudflugt i Nylars 

Onsdag d. 13. juni kl. 14.00 

Alle sognebørn, som er fyldt eller fylder 65 i år + evt. led-

sager, inviteres med på udflugt onsdag den 13. juni. Vi 

drikker kaffe på Christianshøjkroen kl. 14. Man kan gå en 

tur i området efter kaffen, inden vi kører til Østerlars 

Rundkirke. Her er der rundvisning kl. 16. 

Kl. 18 er der fællesspisning i Nylars Samlingshus. Drikkeva-

rer for egen regning.  

Tilmelding senest den 6. juni til Elisabeth Brandt Hansen 

på tlf. 56 97 21 43. 

Ved tilmelding vil vi gerne vide, om man kører selv, kan 

have nogen med eller har brug for kørelejlighed. 

Faste arrangementer 

Sanglærkerne 

Koret i Vestermarie byder nye stemmer velkommen og 

øver hver onsdag kl. 16.30-17.30 i sognegården i  

Vestermarie. Har du lyst til sang, så kontakt Else Kofoed 

på tlf. 40 98 72 69. 

KFUM og KFUK’s ungdomsklub 

Spil, leg og hygge for alle mellem 13 og 19 år. 

Hver fredag kl. 19-21.30 i foreningshuset Vestermarie 

Skole — indgang fra  

skolegården. 

Vil du vide mere, så kontakt Philip  

Kofoed Schäfer på tlf. 20 40 06 19. 

Det Danske Spejderkorps 

Fællesskab for friske og naturelskende børn og unge fra 

1. klasse og op. Vi mødes torsdage. 

Se mere på www.dds-vestermarie.dk. 

Foto: Kræn Bech-Petersen 

Privatfoto 
Foto: Mathias Svane Kraft 



 Vestermarie Kirke Nylars Kirke 

Søndag den 3. juni  

1. søndag efter trinitatis 

Fromesse kl. 9.00 

ved LCJ 

Højmesse kl. 10.30 

ved LCJ 

Søndag den  10. juni  

2. søndag efter trinitatis 

Højmesse kl. 10.30 

ved USR 

Fromesse kl. 9.00 

ved LHM 

Søndag den 17. juni  

3. søndag efter trinitatis 

Fromesse kl. 9.00 

ved LCJ 

Højmesse kl. 10.30 

ved LCJ 

Søndag den  24. juni  

4. søndag efter trinitatis 

Højmesse kl. 10.30 

ved LCJ 

Fromesse kl. 9.00 

ved LCJ 

Søndag den  1. juli  

5. søndag efter trinitatis 

Fromesse kl. 9.00 

ved LCJ 

Højmesse kl. 10.30 

ved LCJ 

Søndag den  8. juli  

6. søndag efter trinitatis 

Højmesse kl. 10.30 

ved LCJ 

Fromesse kl. 9.00 

ved LCJ 

Søndag den 15. juli  

7. søndag efter trinitatis 

Fromesse kl. 9.00 

ved ØJH 

Højmesse kl. 10.30 

ved HLO 

Søndag den 22. juli  

8. søndag efter trinitatis 

Højmesse kl. 10.30 

ved LCJ 

Fromesse kl. 9.00 

ved LCJ 

Lørdag den 28. juli — Dåbsgudstjeneste  

kl. 11.00 

ved LCJ 

Søndag den 29. juli  

9. søndag efter trinitatis 

Fromesse kl. 9.00 

ved LCJ 

Højmesse kl. 10.30 

ved LCJ 

Gudstjenesteliste 

Kontakt 

Sognepræst 

Laura Cæcilie Jessen 

Vestermarie-Nylars Kirkekontor 

Vestermarievej 41, Vestermarie 

3700 Rønne 

Tlf.: 56 99 90 03 

E-mail: lcj@km.dk 

Kontakt præsten for samtale, hjem-

mebesøg eller kirkelige handlinger. 

Træffes bedst tirs-fre kl. 10-12. 

Nylars Sogn 

www.nylarskirke.dk 

Menighedsrådsformand 

Ellen Andersen 

Tlf.: 23 98 68 44 

E-mail: ellen.nylars@gmail.com 

Graver 

Svend Grenaa 

Tlf.: 40 42 59 14 

 

Vestermarie Sogn 

www.vestermariekirke.dk 

Menighedsrådsformand 

Arne V. Hansen 

Tlf. 56 99 93 69 / 61 75 24 93 

E-mail: arne.v@hansen.mail.dk 

Graver 

Carsten Munk 

Tlf.: 56 99 94 10 

E-mail:  

vestermarie.kirkegaard@mail.dk 

LCJ = Laura Cæcilie Jessen 

USR = Ulla Skou 

LHM = Lis Hejner Mortensen 

ØJH = Øjvind Hansen 

HLO = Hardy Lund Olesen 
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Kirkebil 

Kirkebilen kører til alle  

gudstjenester og er gratis. 

Bilen skal helst bestilles dagen 

i forvejen på  tlf.: 70 25 25 25. 


