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Vestermarie
Nylars

Den usynlige kirke

Egentligt sker der meget i kirken, 
som er usynligt. Og her tænker 
jeg ikke på det, som er mere mel-
lem himmel og jord eller noget, 
som er større end os – ikke kun, 
i hvert fald.
Nej, jeg tænker på alt det, som 
sker helt konkret, i den virkelige 
verden, mellem mennesker, som 
er med til at gøre, at vi overhove-
det kan kalde os kirke.
For vi har den store flotte søn-
dagsgudstjeneste i kirkebyg-
ningen, som alle ved, er der, selv 
hvis de ikke sidder der. Og der er 
dåbsgudstjenesterne og vielserne 
og begravelserne og møderne i 
sognegården.
Men kirken er også et levende 
fællesskab mellem gudstjenester-
ne og det, der kan læses i arran-
gementskalenderen.
For eksempel sidder der to små 
menigheder i det røde og det gule 
hus på Plejecenter Snorrebak-
ken. En gang om måneden tager 
præst, organist og kirkesanger fra 
Nylars ud for at holde andagt med 
dem. Vi synger og beder og har en 
prædikenrefleksion, som ikke kun 
er ord, men også sansninger – for 
eksempel en buket blomster eller 

et neg ved høst. Eller en gammel 
dåbskjole i broderie anglaise.
Og for eksempel mødes koret 
Sanglærkerne en gang om ugen 
i sognegården og synger sammen 
– både for glædens og fællesska-
bets skyld, men også for at kunne 
glæde andre med sang og musik. 
Dét er også et udtryk for at være 
en menighed.
Og for eksempel mødes nogle i 
bibelkredse eller studiegrupper i 
private hjem for at lære mere om 
den kristne tro eller fordybe sig i 
litteraturen – og hvis der ikke lige 
er sådan en kreds, som du kunne 
forestille dig, kunne du starte én 
op, måske? Hvad med en kreds, 
der mødes for at lave indsam-
lingsprojekter til et eller andet 
missionsselskab? Eller en mødre/
fædregruppe, der mødes med et 
særligt formål om fordybelse i et 
emne på familiernes præmisser?
Men det allermest usynlige, og 
det, som måske er så dagligdags, 
at vi helt glemmer, at det hører 
til at være kirke, er det at besøge 
hinanden. Og ikke kun dem, der er 
særligt sjove eller søde – kirkens 
store, fælles opgave er at besø-
ge hinanden, når vi er plaget af 

sygdom eller ensomhed eller sorg 
eller fattigdom. Præsten kommer 
altid gerne på besøg – men opga-
ven er hele menighedens. Måske 
er der nogen, der allerede i dag 
har brug for et venligt besøg eller 
et telefonopkald?
Ja, kirken er gerne lidt usynlig – 
selv om bygningerne ligger der 
så store og bastante i landskabet. 
Men den levende Gud har en le-
vende menighed – en menighed 
af mennesker, der bevæger sig 
rundt og giver og tager af den 
kærlighed, som vi har fået givet, 
fordi han elskede os først.

- sognepræst Cæcilie Jessen

Odilon Redon 1897 ”Le Christ du silence”.



KOMMENDE ARRANGEMENTER

Stenbrudsgudstjeneste
Vi var cirka 50 mennesker, der søgte til gudstjeneste 
i stenbruddet ved Ll. Bjerregård onsdag d 14. august 
– en utrolig skøn oplevelse. Vejret havde i løbet af da-
gen gjort det lidt tvivlsomt, om det blev til noget, men 
det gik hen og blev en smuk sensommeraften.
Det var en simpel gudstjeneste i forhold til det, man er 
vant til, men det gjorde den bare mere virkningsfuld.
Et klaver, kor, et kors lavet af gammelt tømmer – en 
prædiken, der var tilpasset, at vi var i et stenbrud, en 
smuk kulisse, gjorde, at det er en gudstjeneste, jeg vil 
huske i lang tid.
– Bettina Kofoed

Hvordan laver man egentlig  
gudstjeneste for hørehæmmede?
Den 1. september forestod Peter Bjørn Hansen, præst 
for hørehæmmede øst for Storebælt, højmessen i Ve-
stermarie Kirke.
Gudstjenesten var opbygget som enhver højmesse, 
men alt, der blev sagt – fra indgangsbønnen til amen 
i udgangsbønnen – var trykt, således at alle, uanset 
hvor dårlig hørelsen var, kunne følge med. Dog undta-
get de lokale meddelelser fra prædikestolen.
Præsten vendte heller ikke ryggen til menigheden ved 
læsning eller bøn fra alteret. Som hørehæmmet er det 
utroligt vigtigt at kunne se, at der tales.
Vi var cirka 25, der fik en god gudstjeneste, der blev 
afsluttet med en frokost i sognegården.

- Else Kofoed

Onsdag den 2. oktober kl. 19.00

Samtalesalon: Gudstjeneste og liturgi
Sognegården, Vestermarievej 41, 3700 Rønne
I disse år lægges der op til drøftelse af gudstjenesten, 
som den ser ud i menighederne i Folkekirken. Hvorfor 
fejrer vi gudstjeneste, som vi gør? Hvorfor fejrer vi 
dåb og nadver, som vi gør? Og mest af alt: Kalder ti-
den på, at vi gør det på en ny måde? Eller er alt bedst 
ved det gamle?
Det holder vi samtalesalon om i sognegården. Kom 
og vær med i drøftelsen. Der serveres kaffe og te un-
dervejs.
Rapporterne, som vi taler på baggrund af, kan læses 
på internettet eller lånes ved henvendelse til sogne-
præsten. Det er ikke en forudsætning for deltagelse, 
at man har læst noget på forhånd.

Onsdag den 9. oktober kl. 19.00

Menighedsrådsmøde for Vestermarie
Sted og dagsorden fås ved henvendelse til menig-
hedsrådsformand Arne V. Hansen.

Torsdag den 10. oktober kl. 19.00

Sangaften: Skjulte skatte i salmebogen
Nylars Kirke
Salmebogen er fuld af salmer, som er værd at synge – 
også nogle mere ukendte. Sognepræst Cæcilie Jessen 
har valgt en håndfuld gode, men for nogle ukendte 
salmer, som hun introducerer, inden vi synger dem 
sammen.

Sanglærkerne 

Koret i Vestermarie byder nye stemmer velkommen 
og øver hver mandag kl. 16.30-17.30 i sognegår-
den i Vestermarie. Har du lyst til sang, så kontakt 
Else Kofoed 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.-21.30 i foreningshuset  
Vestermarie Skole – indgang fra skolegården.

Vil du vide mere, så kontakt Philip Kofoed 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.



Lørdag den 12. oktober kl. 9.30-11.30

Legestue
Sognegården, Vestermarievej 41, 3700 Rønne
Hygge og leg for børn og voksne fra alle egne af sog-
nene. Der bydes på forfriskninger både til store og 
små. Kom, som I er, og som det passer!
Ansvarlig: Benthe Mortensen, tlf. 51 26 27 64

Søndag den 27. oktober kl. 15.00

Børnegudstjeneste
Nylars Kirke
Vi fejrer gudstjeneste særligt med og for børn – og 
voksne er også velkomne. Gudstjenesten varer cirka 
30 minutter, og bagefter vil der være en lille forfrisk-
ning.

Onsdag den 30. oktober kl. 19.30

Aftengudstjeneste med nye salmer
Vestermarie Kirke
Vi fejrer nadvergudstjeneste i oktobermørket, hvor 
der er mulighed for at stifte bekendtskab med nye og 
nyoversatte salmer fra hele verden.
Sanglærkerne synger for, og alle er velkomne.

Søndag den 3. november kl. 10.30 (Nylars)  
og 14.00 (Vestermarie)

Allehelgensgudstjenester
Ved gudstjenesterne allehelgensøndag vil navnene på 
de, der er døde i årets løb, blive læst op, og der er mu-
lighed for at tænde et lys. Alle er velkomne til gudstje-
nesterne, og alle, der har mistet, er særligt inviteret.

Ønsker du ikke, at navnet på den, du har mistet, skal læses 

op, kan du kontakte sognepræsten.

Lørdag den 9. november kl. 9.30-11.30

Legestue
Sognegården, Vestermarievej 41, 3700 Rønne
Hygge og leg for børn og voksne fra alle egne af sog-
nene. Der bydes på forfriskninger både til store og 
små. Kom, som I er, og som det passer!
Ansvarlig: Benthe Mortensen, tlf. 51 26 27 64

Tirsdag den 12. november kl. 16.00

Menighedsrådsmøde for Nylars
Sted og dagsorden fås ved henvendelse til formanden.

Onsdag den 13. november kl. 19.00

Glaspladerne på Ø-arkivet
Foredrag ved Elo Jacobsen i Foreningshuset i 
Vestermarie, Vestermarievej 16, 3700 Rønne
Nede i kælderen på Ø-arkivet ligger måske 2–3- eller 
400.000 negativer i form af glasplader og traditionelle 
negativer.
I efteråret 2017 begyndte frivillige fra Bornholms 
Slægts-og Lokalhistoriske Forening (BSLF) at foto-
grafere og registrere billederne. I de to første vintre 
blev der taget over 100.000 billeder af negativerne 
og de oplysninger, der står om negativerne. Ved fore-
draget vil næstformand i BSLF, Elo Jacobsen, fortælle 
om projektet og billederne og vise billeder fra Vester-
marie, Nylars og Lobbæk. Foredraget er arrangeret i 
samarbejde med Borgerforeningen.

Torsdag den 14. november kl. 19.00

Menighedsrådsmøde for Vestermarie
Sted og dagsorden fås ved henvendelse til formanden.

Torsdag den 21. november kl. 19.00 

Samtalesalon om døden
Sognegården, Vestermarievej 41, 3700 Rønne
Den er uomgængelig for os alle, og den kan virke så 
stor og truende – og måske vanskelig at tale om. Den-
ne aften inviteres alle til samtalesalon om døden – om 
dens realitet, dens indvirkning og den kristne forstå-
else af den. Sognepræsten vil komme med et oplæg 
og lede samtalen.
Der bydes på kaffe og brød. Alle er velkomne.

Søndag den 1. december kl. 14.00

Gudstjeneste og juletræstænding
Nylars Kirke og Samlingshuset
Vi begynder med gudstjeneste i Nylars Kirke. Derefter 
tændes juletræet ved Samlingshuset, og vi samles til 
gløgg og æbleskiver indenfor. Alle er velkomne.
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Gudstjenesteliste
Vestermarie

Kirke
Nylars 
Kirke

16. s. e. trinitatis 
Søndag den 6. oktober

Kl. 9.00 
Fromesse

LHM

Kl. 10.30
Højmesse

LHM
17. s. e. trinitatis

Søndag den 13. oktober
Kl. 10.30
Højmesse 

LCJ
Kirkekaffe

Kl. 9.00  
Fromesse 

LCJ

18. s. e. trinitatis
Søndag den 20. oktober

Kl. 9.00 
Fromesse 
Afløser

Kl. 10.30 
Højmesse 
Afløser

19. s. e. trinitatis
Søndag den 27. oktober

Kl. 10.30 
Højmesse 

LCJ

Kl. 15.00 
Børne- 

gudstjeneste 
LCJ

Onsdag den 30. oktober Kl. 19.30  
Aften- 

gudstjeneste 
med nadver  

(se blad) 
LCJ

Allehelgensdag
Søndag den 3. november

Kl. 14.00 
Gudstjeneste 

LCJ
Kirkekaffe

Kl. 10.30 
Højmesse 

LCJ

21. s. e. trinitatis
Søndag den 10. november

Kl. 9.00
Fromesse 
Afløser

Kl. 10.30 
Højmesse 
Afløser

22. s. e. trinitatis
Søndag den 17. november

Kl. 10.30 
Højmesse

LCJ

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ
Sidste søndag i kirkeåret 

Søndag den 24. november
Kl. 9.00

Fromesse
Afløser

Kl. 10.30
Højmesse
Afløser

LCJ = Laura Cæcilie Jessen
LHM = Lis Hejner Mortensen

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
ons-fre kl. 10-12.

Nylars sogn
www.nylarskirke.dk

Menighedsrådsformand
Ellen Andersen
Tlf.: 23 98 68 44
E-mail: ellen.nylars@gmail.com

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

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

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

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


