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Opløft jeres hjerter   

til Herren! 

Noget af det ældste, vi finder i søndagsgudstjene-

stens liturgi, er de ord, der lyder fra alteret ved 

nadverritualets begyndelse: ”Opløft jeres hjerter til 

Herren!”. 

Ordene har været brugt helt tilbage til de første 

århundreder, da kirken endnu var ganske ung. Or-

dene har på latin deres helt egen, særlige, poetiske 

klang: ”Sursum corda!”. 

Ordene udtrykker, at vi 

altid bærer noget med 

ind i kirken. Hjertet bliver 

et udtryk for det, der står 

os nært – vi bærer vores 

nyfødte, vores elskede og 

vores døde ind i kirken i 

håb om, at Gud på en 

eller anden måde vil stille 

noget op med dem. At vi kan få Guds velsignelse 

over det, der føles for stort til, at vi kan bære det 

selv. Vi bærer også al vores fortidsbagage – tung 

eller let – med os ind i kirken til gudstjeneste. 

Ordene ”Opløft jeres hjerter til Herren” markerer, 

at vi bærer noget ind i kirken. Den bevægelse, som 

sker gennem hele gudstjenesten, skæres ud i pap i 

nadverritualet: Vi kommer ind med noget af vores 

eget, og vi går ud med noget, vi ikke kunne have 

sagt os selv. Vi styrkes i nadverens måltid, og vi går 

ud med det kristne håb, som frie mennesker – klar 

til igen at tage dagen og livets opgave på os. 

          sognepræst Cæcilie Jessen 

KIRKEBLAD Vestermarie 

Nylars 

 

Alle børnefamilier i Vestermarie og  

Nylars indbydes til lørdagslegestue i 

sognegården i Vestermarie! 

Første gang  er  

lørdag den 15. september  

kl. 9.30-11.30. 

Det bliver en mulighed for at møde  

andre børn og forældre fra Nylars og 

Vestermarie, lege, drikke en kop kaffe 

og hygge.  

Der vil blive budt på lidt forfriskninger,. 

Hank op i klapvognen, tag din mødre- 

eller fædregruppe med, og kom til en 

hyggelig formiddag—lige i nærheden! 

Hvis du har spørgsmål, gode idéer eller ønsker 

at bidrage med en legetøjsdonation eller bage 

boller, kontakt da ansvarlig Benthe Mortensen 

på tlf. 51 26 27 64 eller sognepræst Cæcilie 

Jessen på tlf. 56 99 90 03. 

Alle er velkomne! 



Udflugt til Østerlars Kirke 

Onsdag den 13. juni var der udflugt for 65+ med ledsagere i 

Nylars. Selvfølgelig var det solskinsvejr, så alle kørte en tur i 

landskabet, før vi mødtes på Christianshøjkroen. Her gik vi 

indenfor og fik en rigtig dejlig kop kaffe med lækker choko-

ladekage. Alle hyggede sig, og snakken gik. Så gik turen vi-

dere til Østerlars Rundkirke. Her tog sognepræst Meghan 

Welsch Jakobsen imod. Hun fortalte lidt om kirken, vi sang 

en enkelt salme, og så kunne man ellers gå rundt og se på 

den smukke kirke. Nogle var også en tur i nabohuset at se 

på hjemmelavet sæbe og diverse kunstnerier. 

Herefter gik turen igen mod Nylars. Vi kørte som altid i pri-

vate biler, så vi bestemte selv ruten. 

På Samlingshuset var der dækket op med dejligt smørre-

brød. Vi sang nogle sange, og Tove, vores organist, spillede 

igen i år til. Alle hyggede sig et par timer, før vi hver især 

tog hjem efter en dejlig dag med 59 til spisning. Dejligt, at 

man møder op, når der arrangeres noget.   E.A. 

Valdemarsdag i Nylars Kirke 

Solen skinnede, flagene var hejst  —  flot så det ud, da der 

var flagfest i Nylars den 15. juni. Danmarkssamfundet var 

arrangør. 

12 foreninger var repræsenteret med hver deres fane. Alle 

stod de og mod-

tog de cirka 75 

mennesker, som 

havde fundet vej 

til Nylars Kirke 

denne fredag 

aften. Folke-

danserne var i 

deres smukke 

dragter, og alle 

fanebærere var 

selvfølgelig iført 

smukke unifor-

mer. 

Efter at alle var 

på plads i kirken, 

kom fanerne ind med Frank Kærgaard i spidsen. Han fore-

stod gudstjenesten denne aften. Man sang tre sange. 

Sætternissen havde været på spil, så det var en anderledes 

musikoplevelse. Jens Rehfeld holdt tale for Dannebrog, og 

Jens Ole Fassel oplæste den gamle fane-ed. 

Til sidst blev fanerne igen ført ud af kirken og gik forrest 

ned til Samlingshuset, hvor der var kaffe og kringle. 

Det var en dejlig oplevelse i Nylars. Næste år er der flagfest 

i Sankt Nicolai Kirke i Rønne.     

        E.A. 



Kommende arrangementer 

Menighedsrådsmøde i Nylars 

Tirsdag den 21. august kl. 19.00 

Dagsorden og sted fås ved henvendelse til menighedsrådsfor-

mand Ellen Andersen. 

 

Menighedsrådsmøde i Vestermarie 

Torsdag den 23. august kl. 19.00 

Mødet holdes i Vestermarie Sognegård. Dagsorden fås ved 

henvendelse til formand Arne Hansen. 

 

Vestermarie Sogns sogneudflugt 

Lørdag den 8. september kl. 10-17 

Udflugten, som arrangeres i samarbejde med Borger-

foreningen, Aktive Kvinder og Lokalhistorisk Arkiv, starter  

kl. 10 ved kirken og slutter kl. ca. 17 samme sted. 

Vi kører med bus ud på øen med egne madkurve og drikkelse 

og finder et rart sted at spise. Derefter kører vi til det nye 

besøgscenter på Hammershus, hvor vi sørger for kaffe. Til 

slut kører vi til Allinge Kirke, hvor der holdes en lille  

andagt. 

Pris: 50 kr. pr. næse (25 kr. for børn under 14 år). 

Tilmelding til Jeanne Cordua på  tlf.  56 99 93 96 eller Else 

Kofoed på tlf. 40 98 72 69. 

 

Lørdagslegestue 

Lørdag d. 15. september kl. 9.30-11.30 

Se omtale på forsiden af kirkebladet. 

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. 

Samtaleklub? 

Jeg synes godt, at vi kan bruge vores nye sognegård lidt me-

re. Derfor har jeg gået med nogle tanker om, at vi kunne op-

rette en samtaleklub for alle i Vestermarie og Nylars Sogne. 

Det skal være en klub, hvor vi kan tale om alt mellem himmel 

og jord — med udgangspunkt i kirke og kristendom. 

Mødetidspunktet kunne fx være ved fyraftenstid—måske en 

time til halvanden en gang om måneden? 

Giv gerne en tilbagemelding til sognepræst Cæcilie Jessen, tlf. 

56 99 90 03, eller til mig, tlf. 51 92 94 14, hvis I kunne tænke 

jer at høre mere om den nye klub. 

Svend Aage Kristoffersen 

Konfirmandindskrivning 

Der vil i år være konfirmandindskrivning for konfirmander fra Nylars og Vestermarie efter gudstjenesten i Vestermarie Kirke 

søndag d. 30. september kl. 10.30.  

Efter gudstjenesten bydes de kommende konfirmander og deres forældre på en forfriskning, og sognepræst Cæcilie Jessen vil 

fortælle om konfirmationsforberedelsen. 

Arrangementet slutter omkring kl. 13.30. 

Konfirmationsforberedelsen begynder onsdag d. 3. oktober og afsluttes med konfirmationsgudstjeneste i Vestermarie Kirke 

store bededag den 17. maj 2019 kl. 10.30 og i Nylars Kirke Kristi himmelfartsdag den 30. maj kl. 10.30. 

Er I forhindret i at komme til indskrivningsarrangementet, kontakt da sognepræst Cæcilie Jessen på tlf. 56 99 90 03.  



 Vestermarie Kirke Nylars Kirke 

Søndag den 5. august  

10. søndag efter trinitatis 

Højmesse kl. 10.30 

ved LCJ 

Fromesse kl. 9.00 

ved LCJ 

Søndag den 12. august 

11. søndag efter trinitatis 

Fromesse kl. 9.00 

ved LCJ 

Højmesse kl. 10.30 

ved LCJ 

Søndag den 19. august  

12. søndag efter trinitatis 

Højmesse kl. 10.30 

ved HLO 

Fromesse kl. 9.00 

ved ØJH 

Søndag den 26. august 

13. søndag efter trinitatis 

Fromesse kl. 9.00 

ved LCJ 

Højmesse kl. 10.30 

ved LCJ 

Søndag den 2. september 

14. søndag efter trinitatis 

Højmesse kl. 10.30 

ved PHM 

Fromesse kl. 9.00 

ved HRN 

Søndag den 9. september 

15. søndag efter trinitatis 

Fromesse kl. 9.00 

ved PM 

Højmesse kl. 10.30 

ved HRN 

Søndag den 16. september 

16. søndag efter trinitatis 

Høstgudstjeneste  

kl. 10.30 

ved LCJ 

Fromesse kl. 9.00 

ved LCJ 

Søndag den 23. september 

17. søndag efter trinitatis 

Fromesse kl. 9.00 

ved LCJ 

Højmesse kl. 10.30 

ved LCJ 

Søndag den 30. september 

18. søndag efter trinitatis 

Højmesse kl. 10.30 

ved LCJ 

(efterfølgende  

konfirmandindskrivning) 

Fromesse kl. 9.00 

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,  

hjemmebesøg eller kirkelige  

handlinger. Træffes bedst, men ikke 

udelukkende tirsdag-fredag 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 

ØJH = Øjvind Hansen 

HLO = Hardy Lund Olesen 

PM = Per Munch 

HRN = Henriette Ry Nielsen 

PHM = Peter Hauge Madsen 
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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. 


