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Ordination af Cæcilie Jessen i Nylars 

kirke den 4. marts 2018 

 
Det er søndag d. 4. marts, solen skinner fra en 

skyfri himmel, flagene er hejst – det er en 

festdag i Nylars. 

Laura Cæcilie Engell Jessen skal ordineres og 

indsættes som præst i Nylars Kirke. 

Præsteboligen i Nylars er igen beboet af 

sognets præst, en præst som også betjener 

Vestermarie sogn og som har sit kontor i 

Vestermaries præstegård, der nu er indrettet  

både som kontor og  som sognegård. 

Nylars kirke var fyldt til randen, biskoppen , 

provsten og præster fra Bornholm var med til 

at gøre dagen og ordinationen til en 

nærværende og højtidelig begivenhed for  

Cæcilie og alle fremmødte i kirken. Cæcilie 

klarede sin første gudstjeneste  med faglig 

sikkerhed og stor personlighed.  

Sanglærkerne fra Vestermarie  Kirke 

afsluttede gudstjenesten, hvorefter vi alle gik 

til Samlingshuset i Nylars hvor kaffe og kage 

stod klar. 

Det blev en hyggelig og stemningsfyldt 

eftermiddag med taler, hurra og gode gaver til 

vores nye præst.  

Tak til alle der var med til at gøre dagen 

stemningsfyldt og med til give Cæcilie og 

hendes familie en god start på  hendes liv her 

i Nylars. 

Vi ser frem til et godt og inspirerende 

samarbejde. 

 

På vegne af Menighedsrådet i Nylars , 

næstformand Birgitte Ekstrøm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fotos af Jeanne Cordua og Lene Steenbuch, se 

flere fotos på Vestermarie kirkes hjemmeside 

(www.vestermariekirke.dk) 
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--------------------------------------------------------- 

Indsættelse af Cæcilie Jessen i 

Vestermarie kirke 

og indvielse af vores nye sognegård 

den 11. marts 2018  
 

Den 11. marts var det Vestermaries tur til at 

byde velkommen til vores nye præst Cæcilie 

Jessen. Der var godt fyldt op i kirken til  

provstens indsættelse af Cæcilie, og med 

sikker hånd førte hun os derefter igennem sin 

første gudstjeneste i Vestermarie kirke. 

Efter gudstjenesten brød solen frem gennem 

tågerne, og menigheden fulgtes over vejen til 

den nye sognegård for Vestermarie og Nylars, 

som blev indviet, da Cæcilie klippede snoren 

over til indgangen. Ca. 75 glade gæster fra 

begge sogne kunne  glædes over de 

nyindrettede lokaler, hvor der var taler og 

gaver til både præst og sognegård samt 

musikalsk underholdning ved Sanglærkerne, 

og en god kirkefrokost stod klar.  

Også fra Vestermarie ser vi frem til et godt og 

givende samarbejde. 

Vestermarie menighedsråd. 

 

(fotos af Jeanne Cordua, se flere fotos på 
Vestermarie kirkes hjemmeside 

(www.vestermariekirke.dk) 
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ARRANGEMENTER:  

 

Påskedag, den 1. april er der gudstjeneste i 

Nylars Kirke kl. 10.30.  

Her vil Nylars Koret medvirke og igen glæde 

os med deres dejlige sangstemmer. 

Bagefter er der kirkekaffe i våbenhuset. 

 

Torsdag den 10. maj kl. 16.00 er der 

koncert i Nylars Kirke.  

Det er et svensk kor fra Dalby, som består af 

ca. 30 sangere, som vil synge a capella (altså 

uden musikledsagelse).Gratis adgang. 

 

 

 

Konfirmationer: 

Vestermarie Store Bededag  

den 27. april kl. 10.30 

Nylars Kristi Himmelfartsdag  

den 10. maj kl. 10.30 

 

Onsdag den 13. juni vil den årlige udflugt 
finde sted for beboere i Nylars sogn, som er 

fyldt 65, med ledsager. Mere i næste 

kirkeblad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASTE ARRANGEMENTER: 

Sanglærkerne  
Koret i Vestermarie byder nye stemmer 

velkommen og øver hver onsdag mellem kl. 

16.30 - 17.30 i Sognegården, Vestermarie. 

Har du lyst til sang så kontakt  

Else på tlf. 40 98 72 69. 

 

KFUM og KFUKs ungdomsklub 

Spil - leg og hygge for alle mellem 13 og 19 

år. 

Hver fredag kl. 19.00 - 21.30 i foreningshuset 

Vestermarie Skole - indgang fra skolegården. 

Vil du vide mere så kontakt Philip  

på tlf. 2040 0619. 

 

Det Danske Spejderkorps 

Fællesskab for friske og naturelskende børn 

og unge fra 1. klasse og op. Vi mødes 

torsdage.  

Se mere på dds-vestermarie.dk 

Brug kirkernes hjemmesider 

for løbende opdateringer 

mellem hvert kirkeblad! 

Se hjemmesidernes adresser på side 

4 i højre kolonne. 
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Gudstjenesteliste: 
Vestermarie 

Kirke 

Dag / dato / 

præst 

Nylars Kirke 

9:00 

v/LCJ 

Påskedag. 

1. april 
10:30 * 

v/LCJ 

10:30 

v/LCJ 

2. påskedag 

2. april 
Ingen 

gudstjeneste, 

se Vestermarie 

9:00 

v/LCJ 

1. søndag e. 

påske 

8. april 

 

10:30 

v/LCJ 

10:30 

v/LCJ 

2. søndag e. 

påske 

15. april 

 

9:00 

v/LCJ 

9:00 

v/afløser 

3. søndag e. 

påske 

22. april 

 

10:30 

v/afløser 

10:30 
v/LCJ 

Konfirmation 

Bededag 

27. april 

 

Ingen 

gudstjeneste, 

se Vestermarie 

9:00 

v/LCJ 

4. søndag e. 

påske 

29. april 

 

10:30 

v/LCJ 

10:30 

v/afløser 

5. søndag e. 

påske 

6. maj 

 

9:00 

v/afløser 

Ingen 

gudstjeneste, 

se Nylars 

Kristi 

Himmelfarts 

Dag 

10. maj 

 

10:30 
v/LCJ 

Konfirmation 

10:30 

v/LCJ 

6. søndag e. 

påske 

13. maj 

9:00 

v/LCJ 

9:00 

v/LCJ 

Pinsedag 

20. maj 
10:30  

v/LCJ 
Ingen 

gudstjeneste, men 

Fælles 

gudstjeneste i 

Kyllingemoderen 

10.30 

2. pinsedag 

21. maj 

 

Ingen 

gudstjeneste, men 

Fælles 

gudstjeneste i 

Kyllingemoderen 

10.30 

10:30 

v/afløser 

Trinitatis 

søndag 

27. maj 

9:00 

v/afløser 

   

* læs mere i bladet LCJ: Laura Cæcilie Jessen 

 

Sognepræst: 

Laura Cæcilie Jessen. 

Vestermarievej 41, Vestermarie, 3700 Rønne  

Telefon: 56 99 90 03.  

LCJ@km.dk 

Kontakt sognepræsten hvis man ønsker besøg,  

eller er indlagt og ønsker besøg.  

 

Nylars sogn 

Hjemmeside: www.nylarskirke.dk 

Menighedsrådsformand: Ellen Andersen 

Tlf. 23 98 68 44 / ellen.nylars@gmail.com  

 

Graver: Svend Grenaa  

Tlf. 40 42 59 14 

 

Vestermarie sogn 

Hjemmeside: www.vestermariekirke.dk 

Menighedsrådsformand: Arne V. Hansen 

Tlf. 56 99 93 69 / 61 75 24 93 / 

arne.v@hansen.mail.dk 

 

Graver: Carsten Munk 

Tlf.: 56 99 94 10 / 

vestermarie.kirkegaard@mail.dk 

 

Kirkebil 

Bestilles helst dagen i forvejen på tlf.  

70 25 25 25. Kirkebilen kører til alle 

gudstjenester og er gratis. 

 

Kirkeblad 

Kirkebladet uddeles til alle, også til postkasser 

med "nej tak" til reklamer. Modtager du ikke 

bladet, kan du rette henvendelse til Bornholms 

Tidende og finde det elektronisk på kirkernes 

hjemmesider. 

 

Redaktion: Sognepræsten i Vestermarie og 

Nylars. 

LCJ@km.dk
http://www.nylarskirke.dk/
mailto:ellen.nylars@gmail.com
http://www.vestermariekirke.dk/
mailto:arne.v@hansen.mail.dk
mailto:vestermarie.kirkegaard@mail.dk

