Gudstjenesteliste
Vestermarie
Kirke
Lørdag d. 3. august

7. s. e. trinitatis
Søndag d. 4. august
Lørdag d. 10. august

Kontakt
Nylars
Kirke

Laura Cæcilie Jessen

Kl. 11.00
og kl. 13.00
Dåbsgudstjeneste
LCJ
Kl. 10.30
Højmesse
LCJ

Vestermarie-Nylars Kirkekontor
Vestermarievej 41, Vestermarie
3700 Rønne

Kl. 9.00
Fromesse
LCJ

Kl. 14.00
Kl. 11.00
Dåbsgudstjeneste Dåbsgudstjeneste
LCJ
LCJ

8. s. e. trinitatis
Søndag d. 11. august

Kl. 9.00
Fromesse
LCJ

Onsdag d. 14. august

Kl. 19.00
Friluftsgudstjeneste i Bjergebakkebrudet
LCJ

Kl. 10.30
Højmesse
LCJ

hjemmebesøg eller kirkelige handlinger.
Træffes bedst, men ikke udelukkende
ons-fre kl. 10-12.

Nylars sogn

Tlf.: 23 98 68 44

10. s. e. trinitatis
Søndag d. 25. august

Kl. 9.00
Fromesse
FK

Kl. 10.30
Højmesse
JGJ

11. s. e. trinitatis
Søndag d. 1. september

Kl. 10.30
Højmesse
særligt for hørehæmmede
PBH

Kl. 9.00
Fromesse
HLO

12. s. e. trin.
Søndag d. 8. september

Kl. 9.00
Fromesse
LCJ

Kl. 10.30
Højmesse
LCJ

13. s. e. trinitatis
Søndag d. 15. september

Kl. 10.30
Høstgudstjeneste
LCJ

Kl. 9.00
Fromesse
Kirkekaffe
LCJ

LCJ = Laura Cæcilie Jessen
FK = Frank Kærgaard
JGJ = Johannes G. Jensen

Kontakt præsten for samtale,

Ellen Andersen

Kl. 9.00
Fromesse
PHM

15. s. e. trinitatis
Søndag d. 29. september

E-mail: lcj@km.dk

Menighedsrådsformand

Kl. 10.30
Højmesse
PHM

14. s. e. trinitatis
Søndag d. 22. september

Tlf.: 56 99 90 03

www.nylarskirke.dk

9. s. e. trinitatis
Søndag d. 18. august

Lørdag d. 21. september

Sognepræst

E-mail: ellen.nylars@gmail.com
Graver
Jørn Pedersen
Tlf.: 61 19 86 66
E-mail: havblink@gmail.com

Vestermarie sogn
www.vestermariekirke.dk

Kl. 13.00
Dåbsgudstjeneste
LCJ

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

Kl. 9.00
Fromesse
LCJ

Kl. 10.30
Høstgudstjeneste
Kirkekaffe
LCJ

Kl. 10.30
Højmesse
LCJ

Kl. 9.00
Fromesse
LCJ

HLO = Hardy Lund Olesen
PHM = Peter Hauge Madsen
PBH = Peter Bjørn Hansen

Kirkebil
Kirkebilen kører til alle gudstjenester og er gratis.
Bilen skal helst bestilles dagen i forvejen på tlf.: 70 25 25 25.

Sognegård
Henvendelser vedr. brug og leje af
sognegården (Vestermarievej 41) rettes
til Benthe Mortensen, tlf. 51 26 27 64.

Vestermarie
Nylars
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Vi er levende sten
Når disse ord rammer postkasserne, har vi en guds-

hænder fra menighedsrådene. Når vi samles om korset,

tjeneste i det fri bag os og en foran os: Ved havnen

husker vi, at det er Jesu opstandelse, vi har som cen-

i Arnager og i Bjergebakkebrudet i Vestermarie – hvis

trum af vores fejring.

altså ikke de blev eller bliver skyllet indenfor i kirkerne

Men et kors, der står alene, er ingen gudstjeneste – der

af regn og rusk, det vides ikke i skrivende stund.

skal være mennesker, der samles om det. Og det gjor-

Er der én ting, gudstjenester i det fri kan lære os, er det

de vi – kirken kendetegnes ved, at den samles for at

dette: At kirken ikke udgøres af mursten og tegl eller

synge, bede og lytte til ord om Kristus.

andre forhåndenværende byggematerialer, men at kir-

Både sangen og bønnen er forankret i åndedrættet, i

ken er mennesker – levende sten, som vi kaldes.

vores væsens grund, og det er derfra, vi svarer den

Når vi samles til gudstjeneste i det fri, kan vi få øjnene

Gud, der taler til os. Og så er sangen mørtel mellem

op for, hvad en gudstjeneste er – hvad det er, der gør,

stenene – vi bindes sammen til et fællesskab, når vi

at en sammenstimling af mennesker på en strand eller i

synger sammen.

et stenbrud kan kaldes kirke.

Det er godt at mindes om, at kirken ikke er mursten,

Vi har fået hjælp af smedeklubben i Rønne til det ty-

men er levende sten. For kan vi fejre gudstjeneste på

deligste tegn på kirke: Et stort, smedet kors, som

en strand eller i et stenbrud, så kan vi i princippet være

kan fæstnes i jorden og pyntes med blomster af gode

kirke hvor som helst. Ja, man kan næsten se for sig,
hvordan stenene får ben at gå på ud i verden og ind i
husene – med det gode budskab om den barmhjertige
Gud, der har besøgt sit folk.
Vi er Guds hus og kirke nu,
bygget af levende stene,
som under kors med ærlig hu
troen og dåben forene;
var vi på jord ej mer end to,
bygge dog ville han og bo
hos os i hele sin vælde.
– DDS 323)
- sognepræst Cæcilie Jessen

Årets konfirmander
Vestermarie Kirke store bededag den 17. maj

gik ned at se den flotte, nyanlagte badestrand.
Så tog vi på besøg i Metodistkirken. Her fortalte deres lokale præst Dean Andersen om kirken og deres
kirkeliv. Vi sang nogle sange, og præsten spillede på
tværfløjte. Der var stor spørgelyst, så alle ved nu meØverste række fra venstre: Jonas Vægter Dahl,
Marius Christian Jørgensen, Kasper Lyng Bojesen,
Jonas Kaas
Nederste række fra venstre: Oliver Thorsen Nielsen,
Mathilde Kure Gram, Filipa Jørgensen, Sabina Andersen,
Nicklas Lauge Jensen

Nylars Kirke Kristi himmelfartsdag den 30. maj

get mere om Metodistkirken. Spændende at høre om
andre former for tro, selvom vi er enige om mange
ting.
På vej ud fra kirken kom der to ridende politibetjente.
Noget vi heller ikke ser så tit på Bornholm.
Så var det tid at vende tilbage til Nylars. Flere kørte
ad forskellige småveje, og nogle kom steder, de aldrig
havde været før.
På Samlingshuset ventede der dejligt smørrebrød, og
hver enkelt købte, hvad man ville have at drikke. Tove
spillede til fællessangene. Snakken gik livligt. Og efter
en kop kaffe med ostemad var det tid at tage hjem.
Alle takkede veltilfredse for en dejlig dag - TAK for, at I
møder så trofast frem. Altid sjovere at arrangere, når
der er opbakning.
Ellen

Skal du konfirmeres i 2020?
Der er konfirmandindskrivning for kommende konfirmander i Vestermarie og Nylars Sogne efter gudstjenesterne søndag den 8. september. Tag hele familien
med til gudstjeneste i enten Vestermarie (kl. 9) eller
Nylars (kl. 10.30). Bagefter er der en let anretning i
sognegården på Vestermarievej 41, hvor sognepræst
Cæcilie Jessen vil fortælle om konfirmandforløbet med
mere.
Konfirmationerne i 2020 ligger store bededag den 8.
maj kl. 10.30 i Vestermarie og Kristi himmelfartsdag
David Christian Fürst Mogensen, Emma Else Rasmussen,
Laura Grønbech Hansen

den 21. maj kl. 10.30 i Nylars.

Nyt design

Nylars på udflugt til Metodistkirken

Som nogle måske har bemærket, er kirkebladet blevet

Onsdag den 12. juni var der udflugt for borgere over

le grafiker Mette Absalon fra Nylars, der står bag, i

65 fra Nylarsker Sogn.
Vi startede med kaffe med dejlig kage på Rønne Vandrerhjem. Vejret var flot og solrigt, så flere benyttede
lejligheden til at gå en tur på Galløkken bagefter. Flere

frisket op med professionel hjælp. Det er den lokasamarbejde med redaktionsudvalget. Vi håber, alle vil
glæde sig over bladets nye udseende – og melde tilbage til Cæcilie præst på lcj@km.dk, hvis der er kommentarer, tanker eller nye idéer.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Onsdag den 14. august kl. 19.00

Friluftsgudstjeneste i Bjergebakke
Stenbrud

Tilmelding senest den 1. september til Jeanne Cordua
på tlf. 56 99 93 96 / jeanne@festsange-cordua.dk eller Else Kofoed på tlf. 56 99 00 05 / kofoed_aavang@
mail.tele.dk.

Velkommen til gudstjeneste i det fri! Gudstjenesten
holdes i Bjergebakke Stenbrud bag ved Den Bornholmske Gårdbutik på Bjerrebakkevejen 2, 3700 Rønne. Prædikant er sognepræst Cæcilie Jessen.
Medbring selv klapstol eller tæppe og eventuelt en
kande kirkekaffe. I tilfælde af meget dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Vestermarie Kirke.

Søndag den 1. september kl. 10.30

Gudstjeneste for hørehæmmede
Vestermarie Kirke
I og for sig er det en helt almindelig højmesse efter
den sædvanlige liturgi – men gudstjenesten er særligt
tilrettelagt for hørehæmmede med forskellige hjælpemidler og vil blive forestået af Peter Bjørn Hansen,
præst for hørehæmmede øst for Storebælt.
Efter gudstjenesten er der en bid mad i sognegården.

Lørdag den 7. september kl. 9.30-11.30

foto: Bornholms Sommerfugleparks Facebook-side

Lørdagslegestue for familier
Sognegården for Vestermarie og Nylars
Vestermarievej 41, Vestermarie
Hygge og leg for børn og voksne fra alle egne af sog-

Sanglærkerne

nene i sognegården i Vestermarie. Der bydes på for-

Koret i Vestermarie byder nye stemmer velkom-

friskninger både til store og små. Kom, som I er og

men og øver hver mandag kl. 16.30-17.30 i sog-

som det passer!

negården i Vestermarie. Har du lyst til sang, så

Ansvarlig: Benthe Mortensen, tlf. 51 26 27 64

kontakt Else Kofoed på tlf. 40 98 72 69.

Lørdag den 14. september kl. 10-16.30

Vestermarie: Sogneudflugt
Alle er velkomne på Vestermarie Kirkes udflugt til
Nexø og Svaneke. Vi skal besøge Sommerfugleparken, se Værftet, den kirkelige skatepark og legeland,
hvor vi også vil indtage kaffe og kage – og så slutter

KFUM og KFUKs 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 på tlf.
20 40 06 19.

vi med andagt i Svaneke Kirke.
Bussen kører fra Vestermarie kl. 10, og vi er tilbage i

Det Danske Spejderkorps

Vestermarie kl. 16.30.
Turen koster 50 kroner. Medbring egen

Fællesskab for friske og naturelskende børn og

madpakke og drikkevarer.

unge fra 1. klasse og op. Vi mødes torsdage.

Arrangeret i samarbejde med Vestermarie

Se mere på www.dds-vestermarie.dk.

Borgerforening.

