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Her plejer at være en præstetanke – men fordi vi har 

fået ny graver på Nylars Kirkegård, får han ordet denne 

gang — byd ham godt velkommen: 

Jeg har i mere end 

25 år arbejdet som 

virksomhedsleder 

og ledelseskonsu-

lent og boet og 

rejst i mange for-

skellige lande fra 

Asien til Afrika og 

Østeuropa, hvor min opgave har været at få krisevirk-

somheder vendt til succes. Det har jeg gjort i mange 

forskellige virksomhedstyper og i mange forskellige 

kulturer. Det har været spændende og meget udviklen-

de, både professionelt og personligt, men nu er det tid 

til noget helt andet. Især det mere nære er vigtigt for 

mig nu: Familen, venner og at mit arbejde giver mening 

for mig selv og mine omgivelser.   

Jeg vil som graver og kirketjener meget gerne bidrage 

til, at kirken og kirkegården i Nylars giver den samme 

gode oplevelse og mening, som kirken mange andre 

steder altid har givet mig. Lige siden barnsben har kir-

ken altid været stedet, jeg søgte hen for ro, eftertænk-

somhed og trøst, og i mit senere stressende og presse-

de arbejdsliv i mange forskellige lande har kirken givet 

mig en følelse af samhørighed, tryghed og mening. 

Især når den oplevelse er krydret med fine æstetiske 

og kunstneriske omgivelser, så understøtter de fysiske 

omgivelser det åndelige, og oplevelsen sætter sig fast i 

bevidstheden.   

Min interesse for at arbejde i det kirkelige kom for 

alvor, da jeg sidste år begyndte at arbejde som afløser 

som kirketjener i Peders Kirke, Aa Kirke og i Nylars Kir-

ke, hvor jeg også hjalp med kirkegårdsarbejdet i Nylars.   

Jeg er født og døbt i Pedersker for 60 år siden. Efter at 

jeg i starten af 2018 kom tilbage til min fødeø, har det 

betydet rigtig meget for mig at genetablere mine rød-

der og nærværet med familie, og jeg har ernæret mig 

ved forskellige konsulentopgaver for virksomheder her 

på øen, i resten af Danmark og i udlandet.   

Arbejdet som kirketjener og graver ved Nylars giver 

mig således både privat og arbejdsmæssigt den helt 

rigtige sammenhæng og mening, og jeg vil derfor læg-

ge al min personlighed, energi og sjæl i at udføre det 

arbejde til alles tilfredshed.  

Glæder mig til at møde jer i kirken eller på kirkegården.  

- Jørn Pedersen 

KIRKEBLAD Vestermarie 

Nylars 

En hilsen fra den ny graver i Nylars 



3.547 kroner... 
…blev der samlet ind den 10. marts til Folkekir-

kens Nødhjælp. Tak til alle indsamlere og givere! 

 

 

Hurra for biskoppen! 
Søndag den 24. februar var alle menighedsråd 

inviteret til gudstjeneste i Københavns domkirke 

og efterfølgende reception i anledning af biskop 

Peter Skov-Jakobsens 60-års-fødselsdag. Flere fra 

Bornholm havde taget imod invitationen.  

Ved receptionen i Helligåndshuset blev den fælles 

fødselsdagsgave afsløret: et maleri af biskoppen. 

Det skal senere hænges op i domkirken.  

En hyggelig dag med flot vejr og rigtig mange 

mennesker, hvor jeg blandt andre snakkede med 

tidligere præstevikar Ingrid Gadager Jørgensen - 

og skal hilse begge menigheder.  

- Ellen Andersen 

 

 

 

Konfirmander 2019 
Store bededag den 17. maj kl. 10.30  

konfirmeres i Vestermarie Kirke: 

Sabina Andersen 

Kasper Lyng Bojesen 

Jonas Vægter Dahl 

Mathilde Kure Gram 

Filipa Jørgensen 

Marius Christian Jørgensen 

Jonas Kaas 

Oliver Thorsen Nielsen 

Kristi himmelfartsdag den 30. maj kl. 10.30  

konfirmeres i Nylars Kirke: 

Laura Grønbech Hansen 

David Christian Fürst Mogensen 

Emma Else Rasmussen 

 

Påskenat 
Påskelørdag den 20. april kl. 19.30 vil der være en 

aftengudstjeneste i Vestermarie Kirke. På andre 

tider og andre steder har man fejret påsken natten 

mellem lørdag og søndag – fordi opstandelsens lys 

dér bryder gennem mørket. 

Alle fra begge sogne er velkomne til at komme og 

fejre påsken på denne lidt anderledes måde – og 

på vej ud af døren få et påskelys i hånden at tage 

med hjem. 



Koncert: Kloster synger Grotrian 
Onsdag d. 10. april kl. 19.30 

Nylars Kirke 

Mikael R Andreasen fra bandet Kloster har sat melo-

dier til salmer af den danske digter Simon Grotrian. 

Dem vil han spille for os denne aften. 

Koncerten er gratis, og menighedsrådet er vært ved 

en lille forfriskning efterfølgende. 

 

 

Lørdagslegestue for familier  
Lørdag d. 13. april kl. 9.30-11.30 

Sognegården for Vestermarie og Nylars 

Vestermarievej 41, Vestermarie 

Hygge og leg for børn og voksne fra Nylars 

(herunder også Arnager og Lobbæk!) og  

Vestermarie i sognegården i Vestermarie. Der bydes 

på forfriskninger både til store og små. Kom som 

det passer! 

Ansvarlig: Benthe Mortensen, tlf. 51 26 27 64. 

 

 

Skærtorsdagsspisning i Nylars 
Skærtorsdag d. 18. april kl. 17 

Skærtorsdag den 18. april er der gudstjeneste kl. 

17.00. Efterfølgende er der spisning i cafeteriet i 

Nyvest Centret. For lammesteg med tilbehør er pri-

sen 75 kr. excl. drikkelse. Menighedsrådet er vært 

ved kaffen.  

Tilmelding til Ellen senest 11. april på tlf. 23986844 

eller ellen.nylars@gmail.com. 

 

 

Lørdagslegestue for familier  
Lørdag d. 11. maj kl. 9.30-11.30 

Sognegården for Vestermarie og Nylars 

Vestermarievej 41, Vestermarie 

Hygge og leg for børn og voksne fra Nylars 

(herunder også Arnager og Lobbæk!) og  

Vestermarie i sognegården i Vestermarie. Der bydes 

på forfriskninger både til store og små. Kom som 

det passer! 

Ansvarlig: Benthe Mortensen, tlf. 51 26 27 64. 

 

 

Udflugt for 65+ fra Nylars  
Allerede nu kan meddeles, at udflugten for 65+ for 

Nylars vil foregå onsdag den 12. juni. Mere herom i 

næste kirkeblad. 

Faste arrangementer 

 

Sanglærkerne 

Koret i Vestermarie byder nye stemmer velkommen 

og øver hver mandag 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. 

Kommende arrangementer 



 Vestermarie Kirke Nylars Kirke 

Søndag d. 7. april 

Marias bebudelse 

Højmesse kl. 10.30 

ved HRN 

Fromesse kl. 9.00 

ved PHM 

Søndag den 14. april 

Palmesøndag 

Højmesse kl. 10.30 

ved LCJ 

Fromesse kl. 9.00 

ved LCJ 

Torsdag den 18. april 

Skærtorsdag 

Gudstjeneste kl. 10.30 

ved LCJ 

Gudstjeneste kl. 17.00 

ved LCJ 

Efterfølgende spisning  

(se inde i bladet) 

Fredag den 19. april 

Langfredag 

Gudstjeneste kl. 9.00 

ved LCJ 

Gudstjeneste kl. 10.30 

ved LCJ 

Lørdag den 20. april  

Påskelørdag 

Gudstjeneste kl. 19.30 

ved LCJ 

Ingen gudstjeneste,  

se Vestermarie Kirke 

Søndag d. 21. april 

Påskedag 

Påskegudstjeneste  

kl. 9.00 

ved LCJ 

med Sanglærkerne 

Påskegudstjeneste  

kl. 10.30 

ved LCJ 

med Nylars-Koret 

Mandag d. 22. april 

Anden påskedag 

Ingen gudstjeneste,  

se Nylars Kirke 

Fællesgudstjeneste 

kl. 10.30 

ved LCJ 

Søndag d. 28. april 

1. s. e. påske 

Højmesse kl. 10.30 

ved LCJ 

Fromesse kl. 9.00 

ved LCJ 

Søndag d. 5. maj 

2. s. e. påske 

Fromesse kl. 9.00 

ved LCJ 

Højmesse kl. 10.30 

ved LCJ 

Efterfølgende kirkefrokost 

og menighedsmøde 

Fredag den 17. maj 

Store bededag 

Konfirmationsgudstjeneste 

kl. 10.30 

ved LCJ 

Ingen gudstjeneste,  

se Vestermarie Kirke 

Søndag den 19. maj 

4. s. e. påske 

Højmesse kl. 10.30 

ved LCJ 

Fromesse kl. 9.00 

ved LCJ 

Søndag den 26. maj 

5. s. e. påske 

Fromesse kl. 9.00 

ved LCJ 

Højmesse kl. 10.30 

ved LCJ 

Torsdag den 30. maj 

Kristi himmelfarts dag 

Ingen gudstjeneste,  

se Nylars Kirke 

Konfirmationsgudstjeneste 

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,  

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 

 

www.facebook.com/vestermarienylarsker 

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 

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. 




